
�ل�صحيفة �لأوىل يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية �صدرت يف 4/ �أبريل / 1932م

�لإعالم �ملتجدد

albiladdaily albiladdailynews albiladdaily albiladdaily �لثالثاء 6 جمادى �لآخرة 1442هـ �ملو�فق 19 يناير2021م �ل�صنة 90 �لعدد 23239 رياالن   / �صفحة   12

�لتفا�صيل �ص8

�لتفا�صيل �ص5

�لتفا�صيل �ص3

�لتفا�صيل �ص4

�لتفا�صيل �ص6

الأمري خالد الفي�سل يبحث ت�سريع تنفيذ الأحكام مع وزير العدل

واجهة ينبع 
وملتقى التجارة

         مليار ريال لمستفيدي سكني
�لريا�ص-�لبالد

اأكثثر  اإيثثثثداع  عثثن  العقارية  التنمية  �ثثسثثنثثدوق  اأعثثلثثن 
برنامج  م�ستفيدي  ح�سابات  يف  ريثثال  مليار   25 من 
"�سكني" من وزارة الإ�سكان وال�سندوق العقاري منذ 
نهاية  2017 حتى  ال�سندوق يف يونيو  بداية حتول 
ال�سكني  الدعم  تقدمي  موا�سلته  على  موؤكدًا   ،2020
ن�سبة  ورفثثع  املثثائثثم  امل�سكن  متلك  مثثن  الأ�ثثسثثر  لتمكني 
التملك اإىل 70 % بحلول 2030، حتقيقًا مل�ستهدفات 

برنامج الإ�سكان اأحد برامج روؤية 2030.
بن  من�سور  ال�سندوق  على  العام  امل�سرف  واأو�سح 

ما�سي، ا�ستمرارية والتزام ال�سندوق العقاري باإيداع 
وزارة  "�سكني" من  برنامج  مل�ستفيدي  ال�سهري  الدعم 
اإجمايل ما مت  اأن  الإ�سكان وال�سندوق العقاري، مبينًا 
اإيداعه يف ح�سابات امل�ستفيدين منذ اإعان التّحول يف 
من  اأكثثر  جتثثاوز   2020 نهاية  وحتى   2017 يونيو 

ريال. مليار   25
الثثظثثروف  الثثتثثزم خثثال  الثث�ثثسثثنثثدوق  اأن  اإىل  واأ�ثثسثثار 
فريو�س  ب�سبب  اململكة  �سهدتها  الثثتثثي  ال�ستثنائية 
كورونا بتقدمي اإيداع الدعم ال�سهري عن موعده املحدد 

ملدة ثاثة اأ�سهر متتالية.

جدة- يا�صر بن يو�صف
 يعترب �سوق الليل يف ينبع اأيقونة  تاريخية وتراثية 
كبرية، اأّهلته ليكون اأحد اهم اأماكن الزيارة يف حمافظة 
لل�سياحة �سمن  ال�سعودية  الهيئة  اأدرجتها  التي  ينبع، 
اأكر من 17 وجهة يف مو�سم "�ستاء ال�سعودية" الذي 
مار�س  نهاية  حتى  وي�ستمر  مثثوؤخثثرا،  الهيئة  اأطلقته 
اأقدم  بث"تاريخية ينبع" من  الليل  املقبل.  ويعد �سوق 
تاريخه  ميتد  اإذ  الأحمر،  البحر  �ساحل  على  الأ�سواق 
اإىل مئات ال�سنني، منذ اأن كان وجهة رئي�سية للبحارة 
القدمي،  ينبع  اإىل ميناء  اأفريقيا  القادمني من  والتجار 
لي�سهد تبادل ال�سلع وعقد ال�سفقات التجارية، وتوفري 
م�ستلزمات ال�سيادين، الذين كانوا يق�سدونه ليا قبل 
انطاقهم يف رحاتهم بالبحر، لي�سبح ا�سمه فيما بعد 

بث"�سوق الليل".

السفير األمريكي يشيد 
بتقدم المملكة الحضاري

�لريا�ص - �لبالد 
جون  اململكة  يف  الأمريكي  ال�سفري  نثثوه 
وتطبيق  الأداء  و�سرعة  بالتنظيم  زيد  اأبثثي 
الإجثثثثراءات الحثثرازيثثة يف مثثراكثثز  تطعيم 
لقاح كورونا  يف اململكة العربية ال�سعودية، 
الثانية  اجلرعة  اأم�س  تلقيه  عقب  ذلثثك  جثثاء 
للكوادر  بقوله   مو�سحا  كورونا،  لقاح   من 
ملا  "�سكرا  التطعيم:  مركز  يف  ال�سعودية  
ت�سنعونه لبادكم ونحن معجبون جدا مبا 
يف  مثلكم  نكون  اأن  بحاجة  ونحن  تفعلون 
هذا ال�ساأن"، لفتا اإىل اأنه لوكان هناك مكان 
اآمن للتواجد فيه خال جائحة كورونا  فهو 

اململكة العربية ال�سعودية.  
واأ�ساف: "اأود اأن اأوؤكد للمجتمع الأمريكي 
التنظيم  اإن  وفثثعثثال،  اآمثثثن  الثثلثثقثثاح  اأن  هثثنثثا 
اليوم  �سهدتهما  اللذين  ال�سعودية  والكفاءة 
ال�سفارة  اأن   ".  يذكر  الروعة  كانا يف غاية 
من  ابثثتثثداًء  اأنثثه  اعلنت  باململكة   الأمريكية 
�سُيطلب  اجلثثاري  يناير   26 الثاثاء   يثثوم 
فما  �سنتني  �سن  من  ثث  امل�سافرين   جميع  من 
املثثواطثثنثثني واملقيمني  ذلثثثك  ثثثث مبثثا يف  فثثثوق 
�سلبي  فح�س  تقدمي  املتحدة  الثثوليثثات  يف 
لفتة   ،  COVID-19 كورونا  لفريو�س 
اإىل اأنه لبد اأن يكون امل�سافر قد ح�سل على 
الفح�س  ب�سلبية  املتعلقة  التحاليل  نتائج 
قبل  اأيثثام   3 تزيد عن  ال�سفر يف مدة ل  قبل 

املغادرة اإىل الوليات املتحدة.

حما�صرة ج�صع مالك �لقاعات
مطالبة مراكز األحياء بتجهيز صاالت أفراح بأسعار رمزية لمساعدة الشباب

جدة ـ ر�نيا �لوجيه ـ يا�صر بن يو�صف 
اإىل  الأفثثراح عالية جدا وتعجيزية، لفتني  اأ�سعار  �سالت  اأن  املواطنني  اأكد عدد من   
�سرورة اإن�ساء �سالت جديدة وتوزيعها على مناطق اململكة، وتفعيل ال�سالت اخلريية 

الأخرى، واأن تتبنى جهات عملية اإن�سائها وتوفريها للمواطنني باأ�سعار رمزية.
لت�سهم يف  قاعات زواج،  تنفيذ م�سروع  امل�ساهمة يف  تقت�سي  ال�سرورة  اأن  واأ�سافوا 
تذليل متطلبات الزواج على ال�سباب،   خ�سو�سا واأن بداية الزواج بالديون التي يتطلب 
�سدادها �سنوات طويلة  �سوف تدخل العرو�سني يف متاهات  من امل�ساكل  ورمبا تعجل 
تدخل  اأن  تقت�سي  ال�سرورة  اأن  نف�سه  الوقت  يف  مو�سحني   ، الزوجي  الع�س  بتهاوي 
لتاأهيل  باأ�سعار رمزية  ان�ساء �سالت  ال�سيناريو وتتوىل  جمال�س الحياء طرفا يف هذا 

العر�سان اجلدد كما هو احلال يف حي الب�ساتني يف جدة. 
لتاأهيل  مبكان  الأهمية  من  الأحثثيثثاء   مراكز  من  املثثبثثادرات  هثثذه  مثل  اأن  وا�ستطردوا   
العر�سان اجلدد وجتنيبهم الديون، موؤكدين اأن جائحة كورونا  اأظهرت الكثري من احللول 
مراكز  وقاعات  كورونا"   " م�ساكل  وطثثاأة  من  تخفف  والتي  الأحياء  مراكز  جميع  لدى 
ومن  الأجتماعية،  املنا�سبات  واإقامة   العر�سان  لزفاف  مواقع  مبثابة   اأ�سبحت  الأحياء 

مميزاتها اأنها باأ�سعار رمزية  كما انه ي�سهل الو�سول  اإليها.

أجواء باردة
جدة

فقدو� �لثقة باحلكومة
بايدن يبدأ بخارطة طريق وترامب 
يودع بقائمة عفو 

و��صنطن - �لبالد
الرئي�س املنتخب جو بايدن غًدا  لتاأمني حفل تن�سيب  اأمنًيا غري م�سبوق  ا�ستنفاًرا  ت�سهد الوليات املتحدة 
)الأربعاء(، بينما اختلفت اأولويات الرئي�سني، املنتخب واملنتهية وليته، ع�سية احلدث التاريخي، اإذ و�سع 
بايدن خارطة طريق لعمله يف ال�سنوات الأربعة املقبلة، بينما ي�ستعد ترمب ملغادرة البيت الأبي�س بعد اإ�سدار 

قائمة عفو عن مدانني يف عدد من الق�سايا.
قلقهم من احتمال حدوث هجوم من داخل احلر�س  الأمريكية عن  الدفاع  واأعرب م�سوؤولون يف وزارة 
الوطني املكلفني بتاأمني مرا�سم تن�سيب الرئي�س الدميقراطي املنتخب جو بايدن، ما دفع مكتب التحقيقات 
الأمريكي  الثثربملثثان  ع�سو  نقل  فيما  الثثقثثوات،  تلك  جميع  فح�س  اعتزامه  اإىل  اآي(  بي  )اف  الفيدرايل 
ل�سراء  دفعهم  ما  واعتداءات،  اأمنية  ملخاطر  تعر�سهم  من  الربملانيني  خماوف  مايجر  بير  اجلمهوري 
الأمريكية وا�سنطن ع�سية  العا�سمة  الر�سا�س حت�سًبا من هجمات حمتملة. وبدت  �سرات واقية من 
منيع  ح�سن  اإىل  حتويلها  مع  ماألوف  غري  بوجه  املتحدة،  للوليات   46 رقم  للرئي�س  ال�سلطة  انتقال 
عال، خ�سية  �سائكة و�سياج  اأ�ساك  ال�سوارع ون�سر  كل  الع�سكريني يف  انت�سار  بعد  وثكنة ع�سكرية، 
تكرار الهجوم الدموي على "الكابيتول". اإىل ذلك، و�سع بايدن مرا�سم تن�سيبه حتت عنوان "وحدة 
الأمريكيني"، وك�سف مع�سكره عن "خارطة طريق" لإخراج الوليات املتحدة من اأزماتها القت�سادية 
والجتماعية وال�سحية. باملقابل، اأعلن ترمب اأنه لن يح�سر مرا�سم تن�سيب بايدن و�سينتقل فجر 
اأن الرئي�س املنتهية وليته ي�ستعد لإ�سدار  اأفادت م�سادر مطلعة  اإىل فلوريدا، يف وقت  الأربعاء 

حوايل 100 عفو وقرارات بتخفيف اأحكام يف اآخر يوم له يف من�سبه اليوم.
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رفع مستوى اإلصحاح البيئي ومكافحة نواقل األمراض 

334 مصنعا بالمنطقة برأس مال 113 مليار ريال

الغامدي لـ            : منطقة مكة تتمتع بمصادر مياه آمنة

أمير المدينة يبحث مع وزير الصناعة الفرص االستثمارية 
املدينة املنورة- البالد

املو�سوعات  املنورة  املدينة  منطقة  اأمري  العزيز  عبد  بن  �سلمان  بن  في�سل  الأمري  بحث 
املتعلقة بالقطاع ال�سناعي والتعديني يف منطقة املدينة املنورة، وكيفية تفعيل ال�ستفادة 
تقدميها  اإىل  الـــوزارة  ت�سعى  التي  وال�ستثمارية  والتنموية  القت�سادية  الفر�ص  من 
يف  مظلتها  حتت  الــوزارة  تقدمها  التي  واخلدمات  القطاع  م�ساريع  خالل  من  للمهتمني 
املنطقة. جاء ذلك لدى ا�ستقباله، اأم�ص، وزير ال�سناعة والرثوة املعدنية بندر بن اإبراهيم 
عبدالعزيز  بن  اأ�سامة  املهند�ص  املعدنية  والرثوة  ال�سناعة  وزير  نائب  يرافقه  اخلريف، 
الزامل وعدد من قيادات الوزارة. واأ�ساد �سموه بالدور الذي تقوم به الوزارة يف تهيئة 
املا�سية  الفرتة  خالل  اإطالقها  عرب  املختلفة،  قطاعاتها  يف  املنا�سبة  ال�ستثمارية  البيئة 
وحتفيز  القطاع  تنظيم  اإىل  تهدف  التي  والربامج  والت�سريعات  التنظيمات  من  العديد 
القطاع. من  املنطقة يف  الوظيفية لأبناء  الفر�ص  فيه، وكذلك دورها يف خلق  ال�ستثمار 
ال�سناعة،  ملنظومة  املنورة  املدينة  منطقة  تكت�سبها  التي  الأهمية  اخلريف  اأكــد  جانبه 
مليار   113 اإىل  ي�سل  م�سّرح  مال  راأ�ــص  باإجمايل  م�سنعًا   334 من  اأكرث  حتت�سن  حيث 

الذهب  منها  املعادن،  من  تزخر برثوات طبيعية خمتلفة  اأنها جغرافيًا  اإىل  اإ�سافًة  ريال، 
والنيكل وكذلك النحا�ص، وخامات معدنية اأخرى، حيث ي�سل حجم ال�ستثمار يف القطاع 

التعديني اإىل 6 مليارات ريال.
ن�سبة  ت�سل  فيما   ،%  4 اململكة  بحجم  مقارنة  املنورة  املدينة  يف  امل�سانع  ن�سبة  ومتثل 
ن�سبة  تبلغ  اإىل 11 %، كما  اململكة  اأمــوال م�سانع  اإجمايل روؤو�ــص  الأمــوال من  روؤو�ــص 
العاملني من اإجمايل العاملني يف م�سانع اململكة4.7 %، وي�سل اإجمايل عدد العاملني اإىل 
45.385 األف عامل، اإذ يبلغ عدد امل�سانع يف حمافظة ينبع 112 م�سنعًا، وثالثة م�سانع 
يف حمافظة مهد الذهب، وم�سنع واحد يف حمافظة خيرب، اإ�سافة اإىل ثالثة م�سانع يف 
العال،  حمافظة  يف  م�سانع   3 وكذلك  املنورة،  املدينة  يف  م�سانع  و208  بــدر،  حمافظة 
وم�سنعني يف حمافظة احلناكية، حيث ت�سمل العديد من الأن�سطة ال�سناعية من اأبرزها 
�سناعة املنتجات الغذائية وامل�سروبات، و�سناعة منتجات املطاط والبال�ستك، و�سناعة 
واملعدات  الآلت  با�ستثناء  امل�سكلة  املعادن  منتجات  و�سناعة  الالفلزية  املعادن  منتجات 

و�سناعة املواد الكيميائية ومنتجاتها.

الريا�ض- البالد
ا�ــســتــعــر�ــص فــريــق عــمــل حتــديــث اإ�ــســرتاتــيــجــيــة 
الجتماعية،  التنمية  جمــال  يف  التعاون  جمل�ص 

ــال  التــ�ــس عـــرب  اأمــــ�ــــص،  الأول،  ــمــاعــه  اجــت يف 
التنمية  جمال  يف  املجل�ص  ا�سرتاتيجية  املرئي، 
الأعلى  املجل�ص  مقام  من  املعتمدة  الجتماعية، 

ــرورة حتديث  ــفــاق على �ــس املــوقــر، وجـــرى الت
امل�ستقبلية  الحتياجات  لتواكب  الإ�سرتاتيجية 
متطلبات  مــع  وتــتــالءم  املجل�ص،  دول  ملــواطــنــي 
جائحة  بعد  خا�سة  الــقــادمــة،  املرحلة  وظـــروف 
املتغريات  مع  تتوافق  بحيث  كــورونــا،  فريو�ص 
ا�ستقبل  اأخـــرى  جهة  مــن  والــدولــيــة.  الإقليمية 
الأمني العام ملجل�ص التعاون لدول اخلليج العربية 
الــدكــتــور نــايــف فــالح احلــجــرف مبكتبه  اأمــ�ــص، 
اليك�سي�ص  اململكة  لدى  اليونان  جمهورية  �سفري 
ال�ستقبال  خــالل  وجـــرى  كون�ستانتوبولو�ص، 
مناق�سة الق�سايا ذات الهتمام امل�سرتك واأولويات 
التعاون بني جمل�ص التعاون وجمهورية اليونان 

يف جميع املجالت.

الريا�ض- البالد
الــريــا�ــص  منطقة  يف  للتعليم  الــعــامــة  الإدارة  دعـــت 
بنت  نــورة  الأمــرية  جلائزة  الرت�سح  اإىل  من�سوباتها 
الثالثة،  دورتــهــا  يف  الن�سائي،  للتميز  عبدالرحمن 
امللك  ال�سريفني  احلــرمــني  خـــادم  بــرعــايــة  واجلــائــزة 

�سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود.
نا�سر  بن  حمد  املنطقة  يف  للتعليم  العام  املدير  واأكــد 
امللك  ال�سريفني  احلرمني  خــادم  رعاية  اأن  الوهيبي، 
حر�سه  دليل  اجلــائــزة،  حفل  عبدالعزيز،  بن  �سلمان 
واهتمامه ودعمه لالأن�سطة والربامج وامل�سابقات التي 

ت�سهم يف اإعداد �سباب الوطن وبناته وت�سليحهم بالعلم 
واملعرفة يف جميع املجالت.

�سيكون  الثالثة،  دورتها  يف  للجائزة،  الرت�سيح  اأن  الوهيبي  واأو�سح 
من خالل امل�ساركة مبو�سوعات عن فئة "الدرا�سات النظرية والأعمال 

الرواية"،  ومو�سوعه:  الأدب،  "جمال  التطبيقية" يف 
اأبــحــاث  ومــو�ــســوعــه:  الــ�ــســحــيــة،  الــعــلــوم  و"جمال 
الأمرا�ص املعدية من الوقاية للعالج"، و"جمال العلوم 
يف  العلمية  ــراأة  امل اإ�سهامات  ومو�سوعه:  الطبيعية، 
الفنية،  الأعمال  و"جمال  البيئية"،  الدرا�سات  جمال 
ومو�سوعه: توظيف الفن يف خدمة ق�سايا املجتمع"، 
م�ساريع  ومو�سوعه:  القت�سادية،  امل�ساريع  و"جمال 
الجتماعية،  الأعــمــال  و"جمال  نا�سئة"،  اقت�سادية 
ومو�سوعه: مبادرات خدمة املجتمع يف القرى والهجر 

واملحافظات".
الــريــا�ــص  مــنــطــقــة  يف  للتعليم  الـــعـــام  املـــديـــر  واأهـــــاب 
بالرت�سح،  امل�سابقة  �سروط  عليهن  تنطبق  ممن  التعليم  مبن�سوبات 
لقبول  موعد  اآخــر  ــاأن  ب علما  للجائزة،  الإلــكــرتوين  املــوقــع  خــالل  مــن 

الرت�سيحات الأحد 18/ 6/ 1442 هـ، املوافق 31/ 1/ 2021.

جدة- يا�سر بن يو�سف
مبنطقة  والزراعة  واملياه  البيئة  وزارة  فرع  عام  مدير  اأو�سح 
مكة  منطقة  اأن  الغامدي  الله  جار  بن  �سعيد  املهند�ص  املكرمة  مكة 
املكرمة تقع داخل منطقة الدرع العربي التي متتاز بتجدد مياهها 
متو�سط  يبلغ  حيث  وال�سيول  الأمطار  مو�سم  خالل  اجلوفية 
الأمطار ال�سنوية 120 ملم على ال�سواحل الغربية و 300 ملم على 
تتمتع  عام  ب�سكل  املنطقة  اأن  موؤكدًا  ومي�سان  الطائف  حمافظتي 

مب�سادر مياه اآمنة .
واأ�ساف الغامدي اأن الوزاره اأن�ساأت 56 �سدًا حلفظ مياه ال�سيول 
منها 4 �سدود لتاأمني مياه ال�سرب بطاقة تخزينية 404 ماليني م3،  
و52 �سدًا لتاأمني املياه للقطاع الزراعي بالإ�سافة اإىل 350 بئرًا يف 
عدد من حمافظات املنطقة لتاأمني املياه للمواطنني بالقري والهجر 

كما مت تاأمني ال�سقيا بالناقالت ل�سكان املناطق النائية.
حنني  وادي  على  البجيدي  �سد  موقع  على  وقوفه  لدى  ذلك  جاء 
الذي يحاذي"ذي املجاز" وتبلغ امل�سافة الفا�سلة بني الوادي ومكة 

املكرمة 27 كيلومرًتا تقريًبا، والذي يعد من اأكرب اأودية مكة.
بن  حميي  املهند�ص  بالفرع  املياه  اإدارة  مدير  اأو�سح  جانبه  من 
عبدالرحمن القبي�سي ان ال�سد احد 4 �سدود يف العا�سمة املقد�سة 
واأن�سئ يف عهد امللك عبدالله بن عبد العزيز اآل �سعود، رحمه الله، 

عام 1431هـ ونفذ بطول كلي: 680 مرتا، وارتفاع 9 اأمتار ب�سعة 
التخزين 499636 مرًتا مكعًبا.

الغامدي مركز  املهند�ص �سعيد بن جارالله  اآخر تفقد  وعلى �سعيد 
مكافحة نواقل الأمرا�ص يف بطحاء قري�ص وا�ستمع اإىل عر�ص عن 
اأ�سرارها  من  والتقليل  عليها  للق�ساء  امل�ساعدة  والطرق  النواقل، 
ذلك  تال   ، عليها  الق�ساء  يف  العالقة  ذات  اجلهات  مع  املركز  ودور 
على  الق�ساء  وخطط  النواقل  مكافحة  يف  املتبعة  الآلية  بحث 
الفرتة  خالل  والتحديات  الأعمال  نتائج  نوق�ست  كما  البعو�ص، 
املا�سية وال�ستعدادات امل�ستقبلية ، من خالل اجلهود امل�ستمرة يف 

تعقب م�سادر التلوث البيئي ومنع الظواهر ال�سلبية .

الوزارة  اإن  احلميدي  عايل  بن  تركي  املهند�ص  املركز  مدير  وقال 
نواقل  ومكافحة  البيئي  الإ�سحاح  م�ستوى  رفع  يف  ت�ساهم 
با�ستخدام  احلج  مو�سم  ويف  العام  طوال  عملها  خالل  الأمرا�ص 
الأجهزة املنا�سبة وهذه الإجراءات يتم تنفيذها �سنويًا وفقًا للخطة 

الت�سغيلية التي تنفذها اإدارة الفرع.
يف  وكان  املقد�سة،  بالعا�سة  الوزارة  مكتب  الغامدي  زار  كما 
اأحمد عبدالله القرين، وا�ستعر�ص  ا�ستقباله مدير املكتب املهند�ص 
الغامدي مع مديري الوحدات مهام كل وحدة ، ووجه اإدارة املكتب 
بتقدمي اأف�سل اخلدمات للمواطنني وت�سهيل الإجراءات مبا ي�سمن 

تقدمي اخلدمة للمواطن بكل ي�سٍر و�سهولة.

جدة- يا�سر بن يو�سف
موؤ�س�سة  مــع  بال�سراكة  والــتــدريــب  التعليم  تقومي  هيئة  با�سرت 
تطبيق  "موهبة"،  والإبــــداع  للموهبة  ورجــالــه  عبدالعزيز  امللك 
على  التعرف  بهدف  املتعددة"  العقلية  للقدرات  موهبة  "مقيا�ص 
اإ�سافة  بــعــد،  عــن  مــرة  لأول  يطبق  الـــذي  واملــبــدعــني،  املــوهــوبــني 
كافة  اتخاذ  مع  للهيئة،  التابعة  املحو�سبة  الختبارات  مقرات  اإىل 
وبروتوكولت  تعليمات  ح�سب  والوقائية  الحرتازية  الإجــراءات 
وزارة ال�سحة، بالتن�سيق مع املركز الوطني للوقاية من الأمرا�ص 

ومكافحتها "وقاية".
تقي�ص  مقايي�ص  جمموعة  عن  عبارة  املقيا�ص  اأن  الهيئة  واأو�سحت 
املر�سحني  للطلبة  ال�سخ�سية  و�سمات  والإبداعية  العقلية  القدرات 
واأُتيح  الثانوي،  الأول  ال�سف  اإىل  البتدائي  الثالث  ال�سف  من 
مقرات  ويف  مــرة،  لأول  منازلهم  يف  بعد  عن  للطلبة  املقيا�ص  اأداء 
للدخول  التقنية  املتطلبات  ميتلكون  ل  ملن  املحو�سبة  الختبارات 

اإىل املن�سة.
املقرات  خــالل  مــن  �سيكون  املقيا�ص  تطبيق  اأن  الهيئة  واأ�ــســافــت 
اأم�ص  الفعلي  املقيا�ص  تطبيق  بداأ  حيث  للهيئة؛  التابعة  املحو�سبة 
2021م،  يناير   17 املــوافــق  1442هـــــ  الآخــــرة  جــمــادى   4 الأحـــد 
األف( طالب وطالبة  وي�ستمر حتى 2 فرباير القادم، لأكرث من )30 
اململكة،  وحمــافــظــات  مــدن  جميع  يف  مــوزعــة  مــقــرات   )104( يف 
تطبيق  و�سيبداأ  ُبعد"  "عن  مرة  لأول  املقيا�ص  تطبيق  �سيتاُح  كما 

الختبار الفعلي اعتباًرا من يوم 30 يناير القاد.
من  للتحقق  ق�سري  تقني  اختبار  اإجراء  اأتاحت  اأنها  الهيئة  وبّينت 
اإىل  اإ�سافة  الطلبة ب�سكل �سحيح،  اأجهزة  التقني على  النظام  عمل 
مقيا�ص موهبة  لآلية  يعدُّ حماكاة  بعد،  اختبار جتريبي عن  اإجراء 
للتعرف  الفر�سة  الطلبة  ومينح  الفعلي،  املتعددة  العقلية  للقدرات 
باملراقبة  املــزودة  الختبار  ُبعد" وبيئة  "عن  الختبار  من�سة  على 
الفعلي  الختبار  اأداء  قبل  املقيا�ص  لأداء  موؤهلني  لي�سبحوا  الذكية 

وبدون م�ساعدة خارجية.

الريا�ض- البالد
بن  �سليمان  الفريق  املــدين  الدفاع  عــام  مدير  اأ�سرف 
على  اأمــ�ــص،  املــرئــي،  الت�سال  عرب  العمرو،  عبدالله 
ي�ستمر  الذي  للعمليات  الأول  امللتقى  اأعمال  انطالق 
جمال  يف  املخت�سني  من  نخبة  مب�ساركة  اأيــام  ثالثة 

العمليات من �سباط املديرية العامة للدفاع املدين.
ويهدف امللتقى اإىل الرتقاء مب�ستوى العمل امليداين 
مبديريات الدفاع املدين باملناطق يف خمتلف املجالت 
ومناق�سة  العلمية  الأوراق  من  عدد  تقدمي  خالل  من 
حت�سني  �ساأنها  مــن  التي  التخ�س�سية  املو�سوعات 
حلماية  املــدين  الدفاع  يقدمها  التي  اخلدمات  جــودة 
التجارب  اأف�سل  على  للوقوف  واملمتلكات،  الأرواح 
كافة  والتحديات  ال�سعوبات  وتذليل  واملمار�سات 
اإيجابية  لنتائج  والو�سول  معاجلتها  على  والعمل 

تخدم العمل امليداين.
وت�سمن امللتقى 21 ورقة عمل ناق�ست ح�سر وتوحيد 
اإجراءات �سري العمل يف اجلانب امليداين وتوثيقها، 
مراكز التدخل يف حوادث املواد اخلطرة، امل�ستجدات 

يف حتليل املخاطر والعمل التطوعي.

تقويم التعليم تطبق مقياس 
»موهبة«  للقدرات العقلية 

تحديث إستراتيجية التنمية االجتماعية الخليجية

الترشح لجائزة األميرة نورة للتميز النسائي

االرتقاء بالعمل الميداني 
للدفاع المدني

أمير القصيم يثمن 
دور مجلس الشباب

أمير تبوك يرأس 
اجتماع المحافظين

بريدة- البالد
التقى الأمري في�سل بن م�سعل بن �سعود بن عبدالعزيز اأمري 
منطقة الق�سيم يف مكتبه بالإمارة اأم�ص اأع�ساء جلنة �سباب 
بح�سور  اللجنة،  ت�سكيل  اإعــادة  مبنا�سبة  املذنب  حمافظة 
وكــيــل الإمـــــارة الــدكــتــور عــبــدالــرحــمــن الـــــوزان، وحمــافــظ 
�سباب  جمل�ص  عــام  واأمــني   ، ال�سدي�ص  عبدالرحمن  املذنب 
الذي  الفاعل  بالدور  �سموه  الده�ص.ونوه  ده�ص  الق�سيم 
يقدمه املجل�ص ل�سباب الق�سيم، مبديًا دعم الإمارة للمجل�ص 
اأع�ساء  حاثًا  املنطقة،  حمافظات  يف  له  التابعة  واللجان 
باملنطقة  ال�سباب  بفئة  املجتمع والدفع  اأبناء  اللجنة خلدمة 
 2030 اململكة  روؤيـــة  حتقيق  يف  ي�سهم  مبــا  الإبــــداع  نحو 

بالتعاون مع اجلهات املعنية.

تبوك- البالد
راأ�ص الأمري فهد بن �سلطان بن عبد العزيز اأمري منطقة 
للمحافظني  الــدوري  الجتماع  اأم�ص،  مكتبه  يف  تبوك 
بح�سور وكيل اإمارة املنطقة حممد احلقباين والوكالء 
على  �سموه  املحافظات.واطلع  امل�ساعدين  وحمافظي 
الدور  اأهمية  موؤكدًا  املحافظات،  يف  العمل  �سري  تقارير 
املناط باملحافظني يف نقل ال�سورة احلقيقية التي ي�سعر 
امل�ستمر  والعمل  خدمته  وكــذلــك  واملقيم  املــواطــن  بها 
احلكيمة  الــقــيــادة  لتوجيهات  ــاذا  ــف اإن مطالبه  لتحقيق 
-اأيدها الله- .كما �سدد على اأهمية متابعة �سري العمل يف 

امل�سروعات التنموية وتذليل جميع العقبات.

حمد الوهيبي
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وراأ�س  اخلام  املــواد  منها  هائلة  �سناعية  مبقومات  اململكة  تزخر 
ال�سخي  الدولة  بدعم  القطاع  ويحظى  والأ�ــســواق،  والطاقة  املال 
تتوفر  فيما  والقرو�س،  املتميزة  واخلدمات  والتحفيز  واحلماية 
النمو  ركــيــزة  يعد  كما  املناطق،  مــن  العديد  يف  ال�سناعية  املــدن 
القت�سادي وحمركًا فاعاًل للريادة العاملية واملناف�سة القوية يف ظل 

اهتمام القيادة الر�سيدة التي اأفردت له وزارة م�ستقلة.
روؤية  لتحقيق  ومت�سارعًا  لفتًا  تطورًا  ال�سناعي  القطاع  وي�سهد 
ورفد  امل�ستدامة،  التنمية  مقومات  تو�سيع  اإىل  الرامية   2030
اإطــالق  مت   حيث  واعـــدة،  جــديــدة  بقطاعات  الوطني  القت�ساد 
برنامج تطوير ال�سناعات الوطنية واخلدمات اللوج�ستية، لتعزيز 
بالرتكاز  النفطية،  غري  وال�سادرات  القت�سادية  القاعدة  تنويع 
والتعدين،  ال�سناعة،  يف  واملتمثلة  رئي�سية  قطاعات  اأربعة  على 
وفتح  اخلا�س  القطاع  بقيادة  اللوج�ستية،  واخلدمات  والطاقة، 
حتتية  وبنية  جــاذب  مناخ  يف  الأجنبية،  لال�ستثمارات  املــجــال 

متطورة.
على  التقنية  ومناطق  ال�سناعية  للمدن  ال�سعودية  الهيئة  وتعمل 
تعزيز امل�سرية ال�سناعية وفق روؤية م�ستقبلية بعيدة املدى تت�سم 
باملرونة الكافية فيما يوا�سل ال�سندوق ال�سناعي ن�ساطه الريادي 
مع  التكامل  عرب  التطورات،  ومواكبة  املحلي  القطاع  تنمية  يف 

اجلهات احلكومية، وتو�سيع نطاق دعمه. 
يف  "�سنع  بــرنــامــج  بتنفيذ  الــ�ــســادرات  تنمية  هيئة  وت�سطلع 
املحلي  باملنتج  واعتزازهم  املواطنني  رغبة  لتعزيز  ال�سعودية" 
اإىل  ي�ساف  عامليًا،  ال�سعودي  للمنتج  النمطية  ال�سورة  وتر�سيخ 
ذلك ما توليه الدولة من دعم وتطوير للمن�ساآت العائلية وامل�سانع 
الت�سنيع  �سيا�سة  عــلــى  والــركــيــز  املنتجة  والأ�ـــســـر  الــ�ــســغــرية 

والت�سدير. 

النهضة الصناعية
كلمة الصمعاني تفقد محاكم جدة وشدد على الجودة والدقة

الفيصل يناقش مع وزير العدل تفعيل التقنية وتسريع تنفيذ األحكام
جدة- يا�سر بن يو�سف

اأمــري  ال�سريفني  احلــرمــني  خــادم  م�ست�سار  ناق�س 
لدى  الفي�سل،  خالد  الأمـــري  املكرمة،  مكة  منطقة 
ال�سمعاين،  وليد  الدكتور  العدل  وزيــر  ا�ستقباله 
ورفع  التقنية  دور  تفعيل  بجدة،  الإمــارة  مقر  يف 
والـــوزارة  املنطقة  اإمـــارة  بــني  التن�سيق  م�ستوى 
وحماكم املنطقة، وت�سريع تنفيذ الأحكام.وا�ستمع 
�سموه اإىل �سرح عن اأعمال وزارة العدل يف املنطقة 
مقار  اإن�ساء  يف  بالتو�سع  يتعلق  فيما  خ�سو�سًا 
مبا  العدل  وكتاب  الق�ساة  اأعــداد  وزيــادة  للمحاكم 
ي�سمن ت�سريع العمل والبت يف الق�سايا والت�سهيل 

على املراجعني.
املجل�س  رئي�س  العدل  وزيــر  تفقد  اأخــرى  جهة  من 
حممد  بــن  وليد  الدكتور  ال�سيخ  للق�ساء  الأعــلــى 
الــ�ــســمــعــاين، حمــاكــم ال�ــســتــئــنــاف، والــعــمــالــيــة، 
ــعــامــة، والأحــــوال  ــة، والــتــجــاريــة، وال ــي واجلــزائ

ال�سخ�سية، والتنفيذ مبحافظة جدة.
اإجــراًء  الق�سائي،  التطور  ظل  يف  اأنــه  على  و�سدد 
يف  عالية  جودة  ذلك  يواكب  اأن  يجب  ومو�سوعًا، 
الت�سبيب، ودقة تكييف الواقعة، ومطابقة العقوبة 
للفعل، واملجل�س الأعلى للق�ساء يتابع ذلك بكل دقة، 
جمودة  الق�سائية  الأحكام  تكون  اأن  اإل  ُيقبل  فلن 
اإجنــاز  �سرعة  اأهــمــيــة  مــوؤكــدًا  لغاياتها،  وحمققة 
الق�سايا، وخدمة امل�ستفيدين، وتي�سري الإجراءات 

واخت�سارها، لتحقيق العدالة الناجزة.

الــذي  املــحــدود  وغــري  الكبري  الــدعــم  معاليه  وثمن 
مما  الر�سيدة،  الــقــيــادة  مــن  الــعــديل  املــرفــق  يجده 
اأثمر فيما جنده اليوم من تطور وتقدم يف املرفق 
املوؤ�س�سي،  والتميز  العمل  كفاءة  وحقق  العديل، 
الق�ساة  الف�سيلة  لأ�سحاب  وتقديره  �سكره  مقدمًا 
واملوظفني واملوظفات العاملني يف حماكم حمافظة 
جدة على ما يبذلونه من جهود لالإ�سهام يف حتقيق 

اأهداف الوزارة، وخدمة املتقا�سني.
ــتــفــاعــل يف  واأكـــــد اأهــمــيــة مــوا�ــســلــة اجلـــهـــود وال
معاجلة  على  والعمل  �سكوى،  اأي  مــع  الــتــجــاوب 
مواطن اخللل والق�سور، مبينًا اأن مركز العمليات 
العديل يتابع الأداء اليومي الت�سغيلي ويعمل على 
وتطوير  الأداء  بتح�سني  املعنية  الأق�سام  تغذية 
اخلدمات العدلية وحتقيق الأهداف، وقيا�س مدى 

التطور يف اأعمال املرافق العدلية كافة.
النظام  الأول،  اأم�س  اأطلق،  العدل  وزيــر  اأن  يذكر 
التنفيذ  حمــاكــم  جميع  يف  "تنفيذ"  الإلـــكـــروين 
العمل ورفع �سقف  الرتقاء بجودة  باململكة بهدف 
على  واجلهد  الوقت  واخت�سار  والأداء  الإجنـــاز 
لروؤ�ساء  ــدوري  ال اللقاء  خــالل  وذلــك  امل�ستفيدين، 

حماكم التنفيذ يف حمافظة جدة.

تعاون سعودي أوكراني في خدمات النقل الجوي

مركز الملك سلمان يواصل خدماته اإلغاثية والصحية

جدة- يا�سر بن يو�سف
اأحمد  بــن  الــهــادي  عبد  املــدين  للطريان  العامة  الهيئة  رئي�س  وقــع  
تعاون  اتفاقية  املرئي،  الت�سال  عرب  الريا�س،  يف  اأم�س  املن�سوري 
وزراء  وجمل�س  اململكة  حكومة  بني  اجلوي  النقل  خدمات  جمال  يف 
للطريان  الأوكرانية  احلكومية  الإدارة  رئي�س  مثلها  والتي  اأوكرانيا، 

اأوليك�ساندر بيلت�سوك.
وت�سمنت التفاقية عددًا من البنود التنظيمية املتعلقة بتعددية تعيني 
واأمــن  اجلــويــة،  ال�سالمة  و�سمان  البلدين،  لكال  الوطنية  الناقالت 
البنود  من  وغريها  ت�سغيلها،  �سيتم  التي  الطرق  وجــدول  الطريان، 

الأخرى التي تعزز جمالت التعاون يف خدمات النقل اجلوي.

حلج- دكا-هرجي�سا- وا�س
والأعــمــال  لالإغاثة  �سلمان  امللك  مركز  يوا�سل 
والعالجية  الإيوائية  خدماته  تقدمي  الإن�سانية 
والالجئني  واملت�سررين  للمحتاجني  والإغاثية 
ففي  و�ــســومــالــيــالنــد،  وبنجالدي�س  اليمن  يف 
حقيبة   2920 الأول،  اأم�س  املركز  وزع  اليمن 
الحتياجات  ذوي  من  املدار�س  لطالب  مدر�سية 
الأ�سد �سعفًا يف عدة مدار�س  اخلا�سة والفئات 
مبــديــريــة احلـــوطـــة مبــحــافــظــة حلـــج، ا�ــســتــفــاد 
الطبية  العيادات  طالبًا.ووا�سلت   2.920 منها 

املتنقلة التابعة للمركز تقدمي خدماتها العالجية 
لــلــنــازحــني مبــديــريــة حر�س  يف خمــيــم وعـــالن 
التابعة  املتنقلة  الطبية  العيادات  وا�سلت  كما 
مديرية  يف  العالجية  خدماتها  تقدمي  للمركز 
اجلعدة  مركز  وا�سل  املركز  من  وبدعم   ، عب�س 
للم�ستفيدين  العالجية  خدماته  تقدمي  ال�سحي 
يف حمافظة حجة. ووا�سل املركز تنفيذ م�سروع 
مبديريات  البيئي  والإ�ــســحــاح  املــائــي  الإمـــداد 
التابعة  مــيــدي، وعــبــ�ــس، وحــــريان، وحــر�ــس، 
املركز  وزع  بنجالدي�س  ويف  حــجــة.  ملحافظة 

من  غـــرام  كيلو  و800  طــًنــا   16 الأول،  اأمــ�ــس 
الروهينجا،  الالجئني  ل�سالح  الغذائية  ال�سالل 
�سيتا  منطقة  يف  فـــرد   3،500 مــنــهــا  ا�ــســتــفــاد 
الإ�سالمي.  العامل  رابطة  مع  بالتعاون  قونق، 
الأول 100  اأم�س  املركز  ويف �سوماليالند وزع 
وبربرة،  هرجي�سا،  مناطق  يف  التمور  من  طن 
وبــرعــو ،وبــورمــا، ول�ــس عــانــود، وعريجابو، 
ا�ستفاد منها 100،000 فرد، وذلك بالتعاون مع 
الغذاء  وتاأمني  اجلفاف  ملكافحة  الوطنية  الهيئة 

ب�سوماليالند .

السحيباني يؤكد دعم المملكة 
للعمل اإلسالمي المشترك

490 ألف ريال غرامة للمقاولين 
المخالفين في نجران

جدة- البالد
الإ�سالمي  التعاون  منظمة  لدى  للمملكة  الدائم  املندوب  ثمن 
دول  اأنباء  وكــالت  احتاد  جهود  ال�سحيباين،  �سالح  الدكتور 
منظمة الــتــعــاون الإ�ــســالمــي )يــونــا( ومــا يــقــوم بــه مــن مهام 
واأن�سطة وتعزيز التبادل الإعالمي بني الوكالت خدمة للدول 

الأع�ساء يف املنظمة.
ملوؤمتر  احلالية  للدورة  رئا�ستها  من  انطالقا  اململكة  اإن  وقــال 
القمة الإ�سالمي، تويل منظمة التعاون الإ�سالمي وموؤ�س�ساتها، 
اأولوية ق�سوى حر�سا منها على دعم العمل الإ�سالمي امل�سرك، 
ومنها مبادرتها ب�سداد الإ�سهامات املتاأخرة على الدول الأع�ساء 

الأقل منوًا يف املنظمة حتى نهاية عام 2019.
العمل يف )يونا( كمظلة  اأم�س، على �سري  ال�سحيباين،  واطلع 
الأع�ساء،  ــدول  ال يف  الوطنية  الأنــبــاء  وكــالت  بني  للتن�سيق 
ومرحلة التحول التي مر بها يف 15 اأكتوبر 2017 من وكالة 
التي  اجلديدة  واملهام  احتــاد  اإىل  الدولية  الإ�سالمية  الأنــبــاء 
اأن  القرين  اأحمد  املكلف لالحتاد  العام  املدير  واأكد  به.  اأنيطت 
املقر،  دولة  اململكة،  من حكومة  برعاية كرمية  الحتاد يحظى 
)الوكالة  لــالحتــاد  الأكـــرب  الــداعــم  هــي  اململكة  اأن  اإىل  م�سريًا 

�سابقا( منذ تاأ�سي�سه قبل 50 عاًما.
وا�ستعر�س القرين الربامج والأن�سطة التي يقوم بها الحتاد 
خمتلف  من  اإعالمي   800 قرابة  الآن  حتى  منها  ا�ستفاد  التي 

و�سائل الإعالم يف دول منظمة التعاون الإ�سالمي.

جنران- البالد
الــ�ــســركــات  اأمـــانـــة منطقة جنـــران عــــددًا مــن  غــرمــت 
واملوؤ�س�سات التابعة جلهات خدمية مببلغ 490.500 
األــــف ريــــال متــثــلــت يف 55 خمــالــفــة خـــالل الــثــالثــة 
الفنية  لال�سراطات  ملخالفتها  وذلك  املا�سية  الأ�سهر 
م�ساريع  تنفيذ  يف  ال�سالمة  وو�ــســائــل  والهند�سية 

البنية التحتية مبواقع خمتلفة داخل مدينة جنران.
واأكد اأمني املنطقة املهند�س عيد العتيبي اأن املخالفات 
واملوؤ�س�سات  ال�سركات  على  تطبيقها  مت  املر�سودة 
التزامهم  عدم  ب�سبب  التحتية  البنى  مل�ساريع  املنفذة 
ال�سالمة  وا�سراطات  الفنية  واملقايي�س  باملوا�سفات 
طبقات  ق�س  بعدم  متثلت  حيث  امل�ساريع،  تنفيذ  يف 
احلفر  ردم  وعـــدم  الفنية  الــطــرق  ح�سب  الإ�ــســفــلــت 
واإعادتها اإىل طبيعتها وعدم اإزالة املخلفات بعد انتهاء 

العمل.
يف  مــ�ــســتــمــرون  ــة  ــالأمــان ب املخت�سني  اأن  واأو�ـــســـح 
متابعة ومعاينة امل�ساريع وتطبيق اللوائح والأنظمة 
واملوا�سفات  املخططات  ح�سب  البلدية  واجلــزاءات 
واملوؤ�س�سات  ال�سركات  جميع  على  م�سددًا  املعتمدة، 
املنفذة مل�ساريع البنية التحتية مبراعاة ال�سراطات 
لفر�س  جتنبًا  املطلوبة  الفنية  املوا�سفات  وتطبيق 

الغرامات النظامية.

أحكام رادعة على قاٍض وضباط وأطباء وموظفين لسوء االستعمال اإلداري والرشوة

ردع المتجاوزين دون تهاون
الريا�س- البالد

يف  املتورطني  ومالحقة  الف�ساد،  على  للق�ساء  جهودها  اململكة  توا�سل 
ح م�سدر م�سوؤول يف هيئة الرقابة  اإذ �سرَّ خمتلف الق�سايا ملحا�سبتهم؛ 
خالل  اجلنائية  الق�سايا  من  عددًا  با�سرت  الهيئة  باأن  الف�ساد،  ومكافحة 
من  عــدٍد  ب�ساأن  الق�سائية  الأحــكــام  من  عــدٌد  �سدر  كما  املا�سية،  الفرة 
اأنها ما�سية يف تطبيق  موؤكدة  الهيئة،  با�سرتها  التي  الق�سايا اجلنائية 
يف  م�ستمرة  واأنها  تهاون،  دون  املتجاوزين  بحق  النظام  به  يق�سي  ما 
ر�سد و�سبط كل من يتعدى على املال العام، اأو ي�ستغل الوظيفة لتحقيق 
م�سلحته ال�سخ�سية، اأو لالإ�سرار بامل�سلحة العامة، وم�ساءلته حتى بعد 
ت�سقط  ل  والإداري  املايل  الف�ساد  جرائم  كون  بالوظيفة؛  عالقته  انتهاء 

بالتقادم.
اإن الق�سية الأوىل متثلت يف تورط 24 موظًفا بوزارة ال�سحة،  وقال: 
و15 موظًفا بالهيئة العامة لالأر�ساد وحماية البيئة، و14 موظًفا بوزارة 
باإحدى اجلامعات،  البلدية والقروية، وع�سوي هيئة تدري�س  ال�سوؤون 
�سة مبعاجلة النفايات الطبية؛ حل�سولهم  و16 موظًفا يف �سركة متخ�سِّ
على مبالغ نقدية تقدر مباليني الريالت، وتذاكر �سفر وحجوزات فنادق، 
الأوىل  الدرجة  اأقاربهم من  ال�سخ�سي، وتوظيف  و�سيارات لال�ستخدام 
والتجاوز،  املوحدة  والأنظمة  الأحكام  تطبيق  عدم  مقابل  ال�سركة  لدى 

والتغا�سي عن خمالفات ال�سركة.
وبنينّ اأنه يف الق�سية الثانية، مت اإيقاف قا�سي ا�ستئناف �سابق حل�سوله 
خالل فرة عمله على مركبة فارهة مقابل اإ�سدار �سك حكم بطريقة غري 
نظامية، وكذلك اإبطال ثالثة اأحكام �سادرة بحق اأحد املتهمني والإفراج 
يثبت  مل  نــقــدًا  عقار  قيمة  مــن  جــزء  بدفع  القا�سي  قيام  ثبت  كما  عنه، 
م�سدره، بينما الق�سية الثالثة متت بالتعاون مع وزارة الدفاع، وُقِب�َس 
خاللها على مواطنة باجلرم امل�سهود عند دفع مبلغ 12 األف ريال، مقابل 

للبيع" من  �سة  "غري خم�سَّ النمو  عدد 45 حقنة هرمون  على  ح�سولها 
اأحد امل�ست�سفيات التابعة لوزارة الدفاع، واأ�سفرت نتائج التحقيق معها 
لقيامهم  عربية  جن�سية  من  ووافــد  �سيدلية"  "مالك  مواطن  اإيقاف  عن 
للبيع،  �سة  خم�سَّ غري  اأدويـــة  على  ح�سولهم  مقابل  مالية  مبالغ  بدفع 
وبا�ستمرار متابعة املو�سوع من قبل اجلهات املخت�سة فقد جرى القب�س 
باجلرم امل�سهود على مواطن حلظة ا�ستالمه مبلغ 14 األف ريال من "مالك 
 2 وعــدد  ال�سكري،  مر�س  حتليل  �سرائح  علبة   300 مقابل  ال�سيدلية" 

�سة للبيع". كرتون م�ستلزمات طبية "غري خم�سنّ
الداخلية،  وزارة  مع  بالتعاون  متت  الرابعة  الق�سية  اأن  امل�سدر  واأكــد 
لقيامه  املناطق  اإحــدى  مبــرور  يعمل  �سفٍّ  �سابط  اإيــقــاف  فيها  وجــرى 
ريــال  ــف  األ  20 مبلغ  على  منه  واحل�سول  املــواطــنــني،  اأحــد  با�ستغالل 
باملبلغ،  اإيــرادات حكومية غري �سحيح  اإيداع  وت�سليمه منوذج  كر�سوم 
فيما متت الق�سية اخلام�سة بالتعاون مع البنك املركزي ال�سعودي، حيث 
األف   129.800 مبلغ  على  حل�سوله  البنوك  باأحد  موظف  اإيقاف  جرى 

ريال من مواطنني مقابل رفع طلبات متويل مب�ستندات غري �سحيحة.
ولفت اإىل اأن الق�سية ال�ساد�سة التي متت بالتعاون مع وزارة الداخلية، 
جرى فيها القب�س على وافد من جن�سية عربية لقيامه بدفع مبلغ 50 األف 
يعمل  التي  لل�سركة  التابع  العمالة  �سكن  اإزالــة  مهلة  متديد  مقابل  ريال، 
بها من املديرية العامة للدفاع املدين، م�سرًيا اإىل اأن الق�سية ال�سابعة مت 
الأحــوال  حمكمة  دوائــر  باإحدى  م�سرًفا  يعمل  موظف  على  القب�س  فيها 
ال�سخ�سية باإحدى املناطق عند ا�ستالمه مبلغ 15 األف ريال مقابل حتديد 

موعد جل�سة لنظر ق�سية باملحكمة.
وتــاريــخ  )اأ/277(  رقــم  الــكــرمي  امللكي  لــالأمــر  وفــقــًا  اأنـــه  امل�سدر  واأكـــد 
الق�سايا  من  العديد  يف  اخت�سا�سها  الهيئة  با�سرت  1441/4/15هـــــ، 
خالل العام املن�سرم )2020م( وعلى اأثره اأُحيل مرتكبوها من قبل وحدة 

التحقيق والدعاء اجلنائي بهيئة الرقابة ومكافحة الف�ساد اإىل املحكمة 
اأ�سفر  ما  والإداري(  املــايل  الف�ساد  ق�سايا  )دوائــر  بالريا�س  اجلزائية 
نهائية بحقهم مكت�سبًة  اأحكام ق�سائية  اإدانتهم، و�سدور عدة  عن ثبوت 

ال�سفة القطعية، وكانت اأبرزها على النحو الآتي:
العام،  املال  باختال�س  الدفاع  وزارة  من�سوبي  اأحد  اإدانة  الأول:  احلكم 
و�سدر احلكم عليه بال�سجن ملدة خم�س �سنوات ودفع غرامة مالية بعد 

ا�ستعادة املال املُختَل�س خلزينة الدولة.
املال  باختال�س  الدفاع  وزارة  من  متقاعد  �سابط  اإدانــة  الثاين:  احلكم 
العام، و�سدر احلكم عليه بال�سجن ملدة ثالث �سنوات ودفع غرامة مالية 

بعد ا�ستعادة املال املُختَل�س خلزينة الدولة.
مقابل  بالر�سوة؛  الإ�سكان  وزارة  من�سوبي  من  عدد  اإدانة  الثالث:  احلكم 
القيام باأعمالهم الوظيفية، اأو المتناع عن اأعمال منوطًة بهم نظامًا وبغ�سل 
الأموال، و�سدور اأحكام عليهم بال�سجن ملدد تراوح من �سنتني اإىل ع�سر 

�سنوات وم�سادرة الأموال والعقارات الناجتة عن جرائم الف�ساد.
احلكم الرابع: اإدانة عدد من املقيمني لقاء عر�سهم مبالغ مالية على �سبيل 
الر�سوة "مل تقبل منهم" على رجال الأمن، وموظفي الدولة للقيام بعمل 
�ستة  من  تراوح  ملدد  بال�سجن  عليهم  اأحكام  و�سدور  عنه،  المتناع  اأو 

اأ�سهر اإىل خم�س �سنوات.
البلدية  الــ�ــســوؤون  وزارة  من�سوبي  مــن  عــدد  اإدانــــة  اخلــامــ�ــس:  احلــكــم 
والقروية )البلديات( ب�سوء ال�ستعمال الإداري، وطلب وقبول الر�سوة؛ 
مقابل القيام باأعمالهم الوظيفية اأو المتناع عن اأعمال منوطًة بهم نظامًا 
وا�ستغالل النفوذ الوظيفي، و�سدور اأحكام عليهم بال�سجن ملدد تراوح 
من �سنة اإىل خم�س ع�سرة �سنة، وغرامات مالية باحلد الأعلى املن�سو�س 

عليها نظامًا.
)ع�سكريني  الداخلية  وزارة  من�سوبي  من  عدد  اإدانــة  ال�ساد�س:  احلكم 

اأو  الوظيفية  باأعمالهم  القيام  مقابل  الر�سوة؛  وقبول  بطلب  ومدنيني( 
المتناع عن اأعمال منوطًة بهم نظامًا، وكذلك ا�ستغالل النفوذ الوظيفي 
و�سوء ال�ستعمال الإداري، و�سدور اأحكام عليهم بال�سجن ملدد تراوح 

من �سنة اإىل خم�س �سنوات.
احلكم ال�سابع: اإدانة عدد من من�سوبي وزارة ال�سحة )اأطباء واإداريني( 
الوظيفية  باأعمالهم  القيام  مقابل  والر�سوة؛  الإداري  ال�ستعمال  ب�سوء 
الوظيفي،  النفوذ  وا�ستغالل  نظامًا  بهم  منوطًة  اأعمال  عن  المتناع  اأو 

و�سدور اأحكام عليهم بال�سجن ملدد تراوح من �سنة اإىل �سبع �سنوات.
واأ�سار امل�سدر اإىل اأن الأحكام طالت عدًدا من موظفي الدولة يف عدد من 
القطاعات احلكومية الذين ثبتت ممار�ستهم الأعمال التجارية وهم على 

راأ�س العمل خمالفني بذلك الأنظمة والتعليمات التي متنع ذلك.
وتنوه الهيئة اإىل اأن املادة )16( من نظام مكافحة الر�سوة ق�ست باإعفاء 
ال�سلطات  اأخرب  اإذا  والتبعية  الأ�سلية  العقوبة  من  الو�سيط  اأو  الرا�سي 
يف  احلكومية  اجلهات  جهود  الهيئة  تقدر  كما  اكت�سافها،  قبل  باجلرمية 
التي  والإجـــراءات  ال�سيا�سات  وو�سع  والإداري،  املــايل  الف�ساد  مكافحة 
تعزز من كفاءة الأداء و�سرعة الإجناز و�سدنّ منافذ الف�ساد، وت�سيد بتعاون 
تلك اجلهات معها، وو�سائل الإعالم على ما ين�سر يف �سبيل حماية النزاهة 
وحتقيق مبداأ ال�سفافية ومكافحة الف�ساد، وت�سكر املواطنني واملقيمني على 
املتاحة، ومنها هاتف رقم )980(  الهيئة  الإبالغ عرب قنوات  تعاونهم يف 
عن اأي ممار�سات منطوية على ف�ساد مايل اأو اإداري؛ من �ساأنها تقوي�س 
جهود الدولة الرامية لدعم وتعزيز م�سرية التنمية ال�ساملة يف �سوء روؤية 
اململكة 2030، كما ترفع الهيئة �سكرها ملقام خادم احلرمني ال�سريفني امللك 
�سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود، و�سمو ويل عهده الأمني – حفظهما الله 
– على ما تلقاه الهيئة من دعم لحمدود يف مبا�سرة اخت�سا�ساتها وتاأدية 

مهامها مبكافحة الف�ساد املايل والإداري باأ�سكاله وم�ستوياته كافة.
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الريا�ض ـ البالد  
اأعلنت وزارة ال�سحة  اأم�س  عن ت�سجيل )170( حالة 
عدد  لي�سبح  اجلديد  كورونا  لفريو�س  جديدة  موؤكدة 
اململكة 365099 حالة، من بينها  املوؤكدة يف  احلالت 
الطبية،  الرعاية  تتلقى  تــزال  ل  ن�سطة  حالة   )1922(
ومعظمهم حالتهم ال�سحية مطمئنة، منها )317( حالة 

حرجة.
كما مت ت�سجيل )161( حالة تعاٍف جديدة، لي�سل عدد 
املتعافني ولله احلمد اإىل )356848( حالة ،وبلغ عدد 
وفــاة  حــالت   )6( باإ�سافة   ، حالة   )6329( الوفيات 
جديدة " رحمهم الله جميعًا، فيما مت اإجراء )45064( 

فح�سا خمربيا جديدا.
ودعت ال�سحة اجلميع اإىل احلر�س على غ�سل اليدين 
باملاء وال�سابون فهو اأهم و�سيلة للوقاية من فريو�س 
من  خروجه  عند  �سخ�س  كل  على  يلزم  كما  كــورونــا، 
غطاء  اأو  قما�سية  اأو  طبية  �سواًء  كمامة  لب�س  املنزل 
كان  من  ذلــك  من  وي�ستثنى  والــفــم،  الأنــف  على  حمكم 

مبفرده يف مكان مغلق.

ابها - مرعي ع�سريي
مبنطقة  والــزراعــة  واملــيــاه  البيئة  وزارة  فــرع  اطــلــق 
اأم�س  الربنامج  ع�سري بالتعاون مع جامعة امللك خالد  
مع  بالتزامن  وذلــك  النحل،  لرتبية  املتكامل  التدريبي 
انطالق الربنامج يف خمتلف مناطق اململكة. وي�ستهدف 
و�سي�ستمر  ومتدربة  متدرب   1500 من  اكرث  الربنامج 
ملدة ثالثة ا�سهر. ويهدف الربنامج لتاأهيل ال�سباب للعمل 
يف �سناعة تربية النحل وتقدمي الدعم املادي واملعنوي 
واملتمثل ت�سهيل قرو�س من �سندوق التنمية الزراعية، 
وتقدمي 30 خلية من ال�ساللة املحلية او ما يعادلها من 
اىل  ا�سافة  النحل،  تربية  جمال  يف  الخــرى  امل�ساريع 
الذي  التدريبي  الربنامج  من  للخريجني  الفني  الدعم 

�سيقوم به نخبة من اخلرباء املحليني والدوليني.
والزراعة  واملياه  البيئة  وزارة  فرع  عام  مدير  وك�سف 
الــوزارة  ان  الوميني  عبدالله  املهند�س  ع�سري  مبنطقة 
قد و�سعت خطة تاأهيلية لتعزيز وبناء قدرات املتقدمني 
من ال�سباب من كال اجلن�سني يف جمالت تربية النحل 
الربنامج  ان  م�سريا  منتجاته،  وت�سويق  وت�سنيع 
ي�سمل ثالثة اق�سام هي برنامج تربية النحل، والربامج 
التخ�س�سية يف تربية النحل، ا�سافة اىل برامج التنمية 
يح�سل  و�سوف  والت�سويق،  العمال  وريــادة  الب�سرية 
املتدرب على �سهادة معتمدة من الوزارة، بالإ�سافة اىل 
احقيته يف امل�ساركة يف املعار�س املحلية والدولية التي 

�ستقام لحقا.
البيئة  وزارة  فــرع  عــام  مدير  افتتح  اأخــرى  ناحية  من 
واملياه والزراعة مبنطقة الباحة املهند�س فهد بن مفتاح 
الزهراين اأم�س، م�سروع توطني مهنة النحالني ، وذلك 

مبقر جمعية النحالني مبحافظة بلجر�سي.
درا�سات تطبيقية  اإجــراء  اإىل  يهدف  امل�سروع  اأن  يذكر   
بهذه  للعمل  ال�سباب  لتاأهيل  متكاملة  بــرامــج  لإعـــداد 

ال�سناعة وي�ستمر هذا الربنامج لكل دورة ثالثة اأ�سهر.

170 إصابة 
بكورونا وتعافي 

161 حالة

1500 متدرب في 
برنامج تربية النحل

الريا�ض - البالد   
ــكــي يف املــمــلــكــة جـــون اأبـــي زيــد  نـــوه الــ�ــســفــري الأمــري
الإجـــــــراءات  وتــطــبــيــق  الأداء  و�ــســرعــة  بــالــتــنــظــيــم 
الحرتازية يف مراكز  تطعيم لقاح كورونا  يف اململكة 
اأم�س اجلرعة  تلقيه  ذلك عقب  ال�سعودية، جاء  العربية 
ملا  �سكرا  بقوله:  مو�سحا  كــورونــا،  لقاح   من  الثانية 
تفعلون  مبا  جــدا  معجبون  ونحن  لبالدكم  ت�سنعونه 

ونحن بحاجة اأن نكون مثلكم يف هذا ال�ساأن. لفتا اإىل 
فهو  كورونا  جائحة  خالل  اآمن  مكان  هناك  كان  لو  اأنه 

اململكة العربية ال�سعودية.
اأن  هنا  الأمريكي  للمجتمع  اأوؤكـــد  اأن  "اأود  واأ�ــســاف: 
ال�سعودية  والكفاءة  التنظيم  اإن  وفــعــال،  اآمــن  اللقاح 

اللذين �سهدتهما اليوم كانا يف غاية الروعة ".
 يذكر اأن  ال�سفارة الأمريكية باململكة  اعلنت اأنه ابتداًء 

من يوم الثالثاء  26 يناير اجلاري �سُيطلب من جميع 
ذلك  يف  مبــا  ــــ  فــوق  فما  �سنتني  �سن  مــن  ــــ  امل�سافرين  
املواطنني واملقيمني يف الوليات املتحدة تقدمي فح�س 
�سلبي لفريو�س كورونا COVID-19، لفتة اإىل اأنه 
التحاليل  نتائج  على  ح�سل  قد  امل�سافر  يكون  اأن  لبد 
املتعلقة ب�سلبية الفح�س قبل ال�سفر يف مدة ل تزيد عن 

3 اأيام قبل املغادرة اإىل الوليات املتحدة.

السعودية أكثر األماكن أمانا 
خالل الجائحة

أشاد بكوادر الصحة وقال نتمنى أن نكون مثلكم .. السفير األمريكي:

9 آالف زيارة لخدمات الطب 
المنزلي بتخصصي النور

شركة لتطوير الخدمات البلدية بمنطقة عسير 

إزالة 7 أحواش مخالفة 
بحي البركة 

مكة املكرمة - احمد االحمدي
ــطــب املــنــزيل  بــلــغ عـــدد الــــزيــــارات الــفــعــلــيــة لــقــ�ــســم ال
ال�سحي  التجمع  ع�سو  التخ�س�سي  النور  مب�ست�سفى 
عدد  بلغ  كما  زيــــارة.   9640 مــن  اأكـــرث  املــكــرمــة  مبكة 
فريق  قبل  من   ، زيــارة   1520 الفرتا�سية  الــزيــارات 
طبيعيًا  وعــالجــًا  ومتري�سًا  اأطــبــاء  ي�سم  متخ�س�س 
وتغذية عالجية وخدمة اجتماعية، بالإ�سافة اإىل بلوغ 
عدد املر�سى امل�ستفيدين من خدمات الطب املنزيل 459 
مري�سا والذين يتلقون عالجهم يف منازلهم بني اأهاليهم 
وذويهم.  حيث اأبان م�ساعد مدير امل�ست�سفى للخدمات 
اأن الق�سم يقدم خدماته  الطبية  الدكتور مطلق املالكي 
للمر�سى بعد حتويلهم للربنامج من قبل الطبيب املعالج 
يف امل�ست�سفى وفق معايري حمددة من خالل فريق طبي 
يقدم  املنزيل  الطب  برنامج  اأن  املالكي  وبــني   موؤهل.  
جمموعة من الأن�سطة واخلدمات الطبية لفئات معينة 
من املر�سى بني اأهليهم وذويهم يف اأماكن اإقامتهم وفق 
معايري حمددة واآلية عمل من خالل فريق طبي جمهز 

والجتماعية  ال�سحية  الرعاية  تقدمي  ي�سمن  جتهيزًا 
للمر�سى يف منازلهم والطمئنان عليهم وهم يف حميط 
اأ�سرهم دون احلاجة لدخولهم امل�ست�سفى ، وم�ساعدتهم 
على ا�ستعادة عافيتهم ب�سكل اأف�سل عو�سا عن التنومي 
حتدث  قــد  الــتــي  الــعــدوى  يجنبهم  مبــا   ، بامل�ست�سفى 

لوجودهم لفرتات طويلة يف امل�ست�سفى.
الطبيبة  املنزلية  الــرعــايــة  اإدارة  مــديــرة  اأفــــادت  كما 
النور  مب�ست�سفى  املنزيل  الطب  ق�سم  اأن  كلننت   دعــاء 
التخ�س�سي وفر للمر�سى  يف عام 2020م  100 جهاز 
 6 و  هوائية  مرتبة  مع  طبيًا  �سريرًا   57 �سملت  طبي 
�سناعي  تنف�س  اأجهزة  و3  الأوك�سجني  تكثيف  اأجهزة 
وفق  يعمل  املنزيل  الطب  ق�سم  اأن  اىل  م�سرية  متنقلة. 
اخلــدمــات  تــنــوع  م�ستوى  يف  قــادمــة  تطويرية  خطة 
مــن خـــالل اإفــتــتــاح عــيــادات للطب املــنــزيل وعــيــادات 
ي�سعى  الذي  والتطور  التقدم  �سمن  وذلك  لل�سيخوخة 
م�ستمر  ب�سكل  لتحقيقه  التخ�س�سي  النور  م�ست�سفى 

مواكبة مع تطلعات ورغبات مر�ساها واملراجعني.

ابها - مرعي ع�سريي
تبداأ اأمانة منطقة ع�سري يف اإجراءات تاأ�سي�س واإن�ساء 
مملوكة  �سركة   وهــي  ع�سري"  منطقة  "اأمانة  �سركة 
البلدية  اخلــدمــات  تطوير  بــهــدف  لــالأمــانــة؛  بالكامل 
وتنمية ال�ستثمارات البلدية، وذلك بعد �سدور موافقة  

وزير ال�سوؤون البلدية والقروية ماجد احلقيل.
اأن  احلميدي  وليد  الدكتور  ع�سري  منطقة  اأمــني  وبــني 
البلدية  اخلــدمــات  تطوير  بهدف  جــاء  ال�سركة  اإن�ساء 
املقدمة للمواطنني واملقيمني بفاعلية وكفاءة للو�سول 

اإىل الهدف املاأمول واي�سا �ستكون حمفزًا لالنتقال يف 
ال�ستثمارات البلدية اىل افق او�سع وتنوع يف تقدمي 
داخل  من  العمال  رجــال  لقطاع  ال�ستثمارية  الفر�س 
وخارج املنطقة وم�ساركتهم يف تقدمي باقة من امل�ساريع 
اأهــداف  يحقق  مبا  املتميزة  وال�ستثمارية  ال�سياحية 
القطاع  ليتكامل  ع�سري  منطقة  تطوير  ا�سرتاتيجية 
ا�سرتاتيجية  خطط  لتنفيذ  القطاعات  بقية  مع  البلدي 
املنطقة حتت قيادة ومتابعة �ساحب ال�سمو امللكي اأمري 

املنطقة رئي�س هيئة تطوير منطقة ع�سري.

خطط  �سمن  تــاأتــي  ال�سركة  هــذه  اأن  احلميدي  واأكـــد 
تنمية  اإىل  الهادفة  والقروية  البلدية  ال�سوؤون  وزارة 
اإيـــرادات  وتعظيم  باملنطقة  البلدي  العمل  وتطوير 
وبلدياتها  الأمــانــة  اإعــطــاء  الــوقــت  وبنف�س  البلديات 
مع  �سراكات  يف  للدخول  الالزمة  واجلاذبيه  املرونة 
قطاع الأعمال يف املنطقة لتنمية الأ�سول العقارية لدى 
الأمانة وبلديات املنطقة وتطويرها يف م�ساريع ترثي 
اجلاذبية ال�سياحية مبنطقة ع�سري وتنوع من اخلدمات 
منظومة  املنطقة  بها  تناف�س  اأن  ميكن  التي  التجارية 

موارد  وتنويع   2030 روؤية  �سمن  املتميزة   امل�ساريع 
القت�ساد الوطني. ويف ذات ال�سياق، بني احلميدي اأن 
توجهات  على  بناًء  تنفيذيًا  اإجراًء  جاءت  ال�سركة  هذه 
وزارة ال�سوؤون البلدية والقروية لإن�ساء �سركات تابعة 
لالأمانات مع الأخذ بقرار معايل وزير ال�سوؤون البلدية 
اأن  اإىل  والقروية ماجد احلقيل يف هذا اجلانب، لفًتا 
التاأ�سي�سي لل�سركة جاء بخطٍة طموحة تهدف  املجل�س 
اإىل اأن تكون ال�سركة الذراع ال�ستثمارية الأوىل لأمانة 

منطقة ع�سري.

جدة- يا�سر بن يو�سف ـ مكة  املكرمة ـ 
احمد االحمدي 

اجلنوب  بلدية  يف  ممثلة  جــدة  حمافظة  اأمانة  اأزالــت 
الفرعية عددًا من الأ�سوار بحي "الربكة" والتي اأقيمت 
ياأتي  23000م2  بـ  قدرت  م�ساحة  على  خمالف  ب�سكل 
باخلدمات  لالرتقاء  امل�ستمرة  الأمانة  ذلك �سمن جهود 

البلدية ومنع املخالفات.
املهند�س   الفرعية   اجلــنــوب  بلدية  رئي�س  ــح  واأو�ــس
�سبعة  ــة  اإزال �سملت  الإزالــة  اأعمال  اأن  ال�سافعي  اأحمد 
من "الأحوا�س"  والتي اقيمت بطرق خمالفة، مبينًا اأن 
املا�سية تكثيف جولتها  الفرتة  البلدية وا�سلت خالل 
التي تعمل على مراقبة كافة املخالفات �سمن  امليدانية 
لل�سكان  املقدمة  املبذولة يف حت�سني اخلدمات  اجلهود 
عرب  اأ�سكالها  بكل  واإزالــتــهــا  البلدية  املخالفات  ومنع 

جولت م�ستمرة داخل الأحياء ويف املناطق الطرفية.
من ناحية اأخرى كثفت وكالة البلديات ممثلًة يف بلدية 
املقد�سة،  العا�سمة  لأمــانــة  التابعة  الفرعية  ال�سرائع 

يف  اجلائلني  والباعة  املبا�سط  على  الرقابية  جولتها 
جهودها  اإطــار  يف  وذلــك  بال�سرائع؛  ال�سيارات   حجز 

للمحافظة على ال�سحة العامة. 
واأو�سح رئي�س بلدية ال�سرائع الفرعية املهند�س حممد 
بن �سجعان الع�سيمي، اأنه مت تنفيذ عدة جولت رقابية 
بحجز ال�سيارات بال�سرائع، اأ�سفر عنها رفع 32 مب�سطًا 
والــ�ــســروط  البلدية  لــال�ــســرتاطــات  خمــالــفــًا  ع�سوائيًا 
املياه  جوالني  من  كمية  اإتــالف  اإىل  اإ�سافًة  ال�سحية، 
م�سريًا  اجلائلني،  الباعة  ي�ستخدمها  امل�سدر  جمهولة 
اإىل اإتخاذ الالزم وتطبيق لئحة اجلزاءات والغرامات 

البلدية على املخالفني.
اآخـــر وا�ــســلــت بــلــديــة الــ�ــســوقــيــة الفرعية  مــن جــانــب 
ملعاجلة  اأعمالها  للنظافة،  العامة  الإدارة  مع  بالتعاون 
الت�سوه الب�سري وازالة اللوحات الإعالنية والدعائية 
لوحة   41 اإزالــة  البلدية، حيث مت  بنطاق  مواقع  بعدة 
اإعــالنــيــة خمــالــفــة، وذلــــك �ــســمــن اجلــــولت املــيــدانــيــة 

امل�ستمرة التي تقوم بها البلدية.  

مكة املكرمة - احمد االحمدي     
كافة  بت�سخري  وكالتها  خــالل  من  احلرمني  �ــســوؤون  رئا�سة  تعمل 
ت�سعة  اإىل  مق�سمًة  مــبــادرة   60 قــرابــة   لتفعيل  وطاقاتها  قدراتها 
وت�سمل   ، ال�سريفني  احلــرمــني  قــا�ــســدي  خلــدمــة   رئي�سة  حمـــاور 
والتقني،  اخلدمي،  منها   املحاور  من  عددا  املبادرات  هذه  اأهــداف 
والإعالمي، والإداري، والإر�سادي ، وانطالقا من ذلك ياأتي حمور 
للدين  الو�سطية والعتدال  اأجمع  للعامل  ليظهر  والإر�ساد  التوجيه 
الإ�سالمي  من خالل الدرو�س واملحا�سرات التي تقام يف احلرمني 
، ويتجاوز  منارة احلرمني  بثها من خالل  من�سة  ال�سريفني ويتم 
عدد امل�ستفيدين كل عام من البث ال�سوتي واملرئي للدرو�س العلمية 
واملحا�سرات والندوات التي قدمتها الرئا�سة العامة داخل احلرمني 
الدرو�س على ح�ساب  )7( ماليني م�ستفيد، وتقدم هذه  ال�سريفني، 

اإدارة التوجيه والإر�ساد الرقمي يف اليوتيوب .
وتعليم  العلم  ون�سر  العلمي،  الــدور  على  الرئا�سة  حتر�س   كما 
منهج  وفــق  العامل  اأنحاء  جميع  يف  امل�سلمني  وبنات  اأبناء  جميع 
بني  فمن  والــتــحــاور،  والت�سامح  والعــتــدال  الو�سطية  اإىل  يدعو 
وكليتي  معهدي  يف  التقني  الـــدور  تفعيل  مت  بالتعليم  اهتمامها 
مب�سمى  اإدارة  اإن�ساء  ذلك  على  ال�سواهد  ومن  ال�سريفني  احلرمني 
"اإدارة التعليم الإلكرتوين والتعليم عن بعد"  وترتبط بها وحدتا 
التقنية مبعهد احلرم املكي ال�سريف، وكلية احلرم املكي ال�سريف، 
كما  )�سدايا(،  ال�سناعي  والذكاء  البيانات  هيئة  مع  تقنيًا  وتتكامل 
الإلكرتوين )كال�سريا( واإن�ساء دليل  التعلم   ا�ستحداث برنامج  مت 

مع  الأمثل  التعامل  كيفية  على  اأمــورهــم  واأولــيــاء  الطالب  لتوعية 
تقنيات العمل عن بعد، يف بيئة مثالية تعزز م�ستوى اأمن املعلومات 
واأداء  ُبعد  عن  الرقمية  التعليمية  العملية  �سري  وا�ستكمال  لديهم 
الختبارات من خالل توفري اآليات تعليمية �ساملة للطالب واملعلمني 
ُمدعمًة باأحدث و�سائل التعليم الرقمي مما �ساعد على تطوير البيئة 

حتديات  ملواجهة  ا�سرتاتيجيًا  خيارًا  وجعلها  الرقمية   التعليمية 
التعليم الرقمي.

كما يوجد برنامج تكوين العلماء ورعاية اخلريجني مبعهد احلرم 
الِقيم  مــن  ينبثق  تــربــوي  تعليمي  برنامج  وهــو  ال�سريف  املــكــي 

ال�سرعية التي تتميز بها الرئا�سة.

60 مبادرة  لتفعيل الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين 
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متابعات

)البالد( التقت عددًا من املقبلني على 
الزواج والذين اأكدوا اأن دخول جمال�س 
الأحياء يف  تخفيف العباء  املالية على 
مبكان،  الأهــمــيــة  مــن  اجلـــدد  العر�سان 
اأن  تكاليف �سالت الأفراح  اإىل  لفتني 
عــالــيــة جـــدا وتــعــجــيــزيــة، ومــطــالــبــني 
بــاإنــ�ــســاء �ــســالت جــديــدة وتــوزيــعــهــا 
ال�سالت  وتفعيل  اململكة،  مناطق  على 
تتبنى  واأن  اأيــ�ــســا،  الأخـــرى  اخلــريــة 
ــاءهــا وتــوفــرهــا  ــس ــ� ــات عــمــلــيــة اإن جــه

للمواطنني باأ�سعار رمزية .
تقت�سي  ــرورة  ــ�ــس ال اأن  واأ�ــســافــوا 
قــاعــات  مــ�ــســروع  تنفيذ  يف  امل�ساهمة 
متطلبات  تــذلــيــل  يف  لت�سهم  زواج، 
اأن  اإىل  لفتني  ال�سباب،   على  الـــزواج 
بــدايــة الـــزواج بــالــديــون الــتــي يتطلب 
تدخل  �سوف  طويلة   �سنوات  �سدادها 
امل�ساكل   مــن  مــتــاهــات   الــعــرو�ــســني يف 

ورمبا يعجل بتهاوي الع�س الزوجي.
التجهيز  اأن فرتة  ال�سعيد  اأو�سحت  منى   بداية 
لالأفراح وما تقت�سيه من �سرورة توفر احتياجات 
اإن�ساء  من  لبد  لذلك  متزايدة،  اأ�سعارها  اأ�سبحت 
ذلك  يف  ملا  رمزية؛  باأ�سعار  اأفــراح  قاعات  م�سروع 
 ، اجلــدد  العر�سان  اأمــام  امل�ساعب  على  تفريج  من 

وم�ساعفة اأجر ملن ي�سهم يف اإن�سائها .
 ويف ال�سياق نف�سه  او�سح حممد  املر�سد اأنه يف 
�سوء  ارتفاع ا�سعار �سالت الفراح  فاإن ال�سرورة 
هذا  يف  طرفا  الحياء  جمال�س  تدخل  اأن  تقت�سي 
رمزية  باأ�سعار  �سالت  ان�ساء  وتتوىل  ال�سيناريو 
حي  يف  احلـــال  هــو  كما  اجلـــدد  العر�سان  لتاأهيل 
الب�ساتني يف جدة لفتا يف الوقت نف�سه اأن قاعات 
الفراح  ترفع ا�سعارها بوترة  متناغمة  ما يدعو 
اخلرية  القاعات  م�ساريع  اإطــالق  يف  التفكر  اإىل 

عرب جمال�س الحياء يف خمتلف مناطق اململكة.

 رسوم رمزية 
داعو�س   �سلوى  املحمدية  حي  مركز  م�سوؤولة   
كبر  دور  الحـــيـــاء  ملــراكــز   : بــقــولــهــا  ــحــت  اأو�ــس

يف املــجــتــمــع ولــعــل فــتــح قــاعــات 
احلي  ملــركــز  التابعة  املنا�سبات 
لإقـــــامـــــة احلــــفــــالت والفــــــــراح 
ــتــي  واملـــنـــا�ـــســـبـــات الــعــائــلــيــة ال
هي  املحمدية  حــي  �سكان  تخ�س 
احــــدى املــــبــــادرات الجــتــمــاعــيــة 
ما  ا�ستقبلنا   فقد  الأحياء،  ملراكز 
�سمنها  ومن  منا�سبة   24 يقارب 
والأعــرا�ــس   الأفــــراح  منا�سبات  
ـــوم تــعــتــرب رمـــزيـــة،  ــابــل ر�ـــس مــق
واأيـــ�ـــســـا هــنــاك اأ�ـــســـعـــار خــا�ــســة 
لــعــ�ــســوات مــركــز املــحــمــديــة، كما 
ن�ستقبل منا�سبات اأي�سا من خارج 

�سكان  احلي ولي�س مق�سورا على 
حي املحمدية، ويف الآونة الأخرة 
وجدنا اإقبال كبرا من �سكان احلي 
واملنا�سبات  احلــفــالت  اإقــامــة  على 
من  هروبا  الأحــيــاء  مراكز  بقاعات 
الــقــاعــات اخلارجية  اأ�ــســعــار  ارتــفــاع 
 3 دفــع  مــابــني  فــرق  فهناك  كبر  ب�سكل  والــفــنــادق 
30 الف ريال لليلة واحــدة،  كما  الف ريال وبني 
اأن امل�ساحات واملرافق التابعة ملركز احلي وا�سعة 
ومنا�سبة جدا لإقامة اأية منا�سبة خا�سة،  وتوفر 
فكرة  جعل  مما  كبرة  مب�ساحات  خارجية  حدائق 
اللجوء اىل مراكز الأحياء بديال اأف�سل وذات عدة 

مميزات من القاعات الأخرى. 

 تكاليف األفراح 
ويتفق  حممد بيومي مع الآراء ال�سابقة بقوله: 
ـــد هــذه املــبــادرة مــن مــراكــز الأحــيــاء ، يف ظل  اأوؤي
ف�سابقا   ، احلــفــالت  قــاعــات  وغــالء  اأ�سعار  ارتــفــاع 
�سكان احلي  منها  لي�ستفيد  الأحياء  و�سعت مراكز 
يف بع�س الأن�سطة الثقافية واخلرية وغرها من 
احلي  مراكز  قاعات  ا�ستغالل  يتم  الآن  اخلدمات،  
مبقابل مادي رمزي كون هدفها لي�س ربحيا، ومن 
لدى  الأفـــراح  م�ساريف  من  التخفيف  اآخــر  جانب 
الأ�سر ، اأما المر الآخر  فهو  اإعادة اإحياء امل�ساركة 

التي  ـــــراح واملــنــا�ــســبــات  الأف الجــتــمــاعــيــة يف 

العالقات  ا�سبحت  حيث  الــراهــن   يف   افتقدناها 
الجتماعية "معلبة".

ال�سنني اخلــوايل كان �سكان مكة   اأنه يف  واأذكــر 
املكرمة وجدة  يعلقون الأنوار والزينة وي�سفون 
جميع  وكـــان  الأعـــرا�ـــس  منا�سبات  يف  الــكــرا�ــســي 
الفرحة،  يف  ي�ساركون  احلــي  و�ــســكــان  اجلـــران 
ا�ست�سعارا من  اأهل احلي بامل�ساعدة يف املنا�سبات 
لها  الأحــيــاء  مــراكــز  مــن  املــبــادرة  فهذه  جلرانهم. 

واجتماعية  اقت�سادية  فائدتان 
على �سكان الأحياء.  

وعي األسر 
 من جانبها قالت  املهتمة بال�سوؤون الجتماعية  
الدكتورة �سحر ال�سبهاين  بالفعل هناك ارتفاع 
غر عادي يف اأ�سعار قاعات الأفراح واملنا�سبات 
التي  الــقــاعــات  تــلــك  خل�سائر  تعوي�سا  ـــك  وذل
مفاهيم  تــغــرت  ولــكــن  اجلــائــحــة،  بها  ت�سببت 
لديهم  واأ�سبح  ال�سعودية  الأ�سر  لأغلب  عديدة 
وعي اأكرب يف ال�سرف خ�سو�سا يف منا�سبات 
تقام  اأعرا�سا   موؤخرا  �سهدنا  حيث   ، الأعرا�س 
داخــــل املـــنـــازل بـــدل مــن ا�ــســتــنــزاف املــــال يف 
الأحياء  مراكز  مبادرة  الأفــراح، وتعترب  قاعات 
تقدمي  خــالل  من  الغالء  هــذا  على  وا�سحا  ردا 
اخلا�سة  املنا�سبات  لإقامة  وم�ساحاتها  قاعاتها 
يف  ع�سوة  وب�سفتي  احلــي.  ل�سكان  والفــراح 
عدة جمعيات اأرى اأن على جميع مراكز الحياء  
القاعات  مــبــادرات  تفعيل  املناطق  خمتلف  يف 
اخلــــريــــة  مــــن اجـــــل دعـــم 

العر�سان اجلدد.

على  املقبلني  ال�سباب  ميزانيات  اأنهكت  اأ�سعار  حمى  الأفــراح  قاعات  اجتاحت 
التكاليف  غر  وذلــك   %  50 زيــادة  اإىل  بع�سها  حجوزات  قفزت  حيث  الـــزواج، 
الأخرى لتجهيزات تعترب من �سروريات مرا�سم الزواج، اأي اأن املتزوجني يجدون 
جميع  طالت  التي  الرتفاعات  هذه  ب�سبب  �سيقة  مالية  زاويــة  يف  اأنف�سهم 
منطقة  على   الأمــر  يقت�سر  ول  العر�س.  بلوازم  يتعلق  ما 
، ورغم   ال�سيناريو  ي�سمل املناطق كافة  معينة واإمنا هذا 
الإجــراءات  وتنفيذ  املعازمي  عدد  كورونا وحتديد  جائحة 
الإحرتازية فما زالت ق�سور الأفراح   ترفع وترة موؤ�سر 
ان  ميكن  هل  ح�سوره   يفر�س  الذي  وال�سوؤال   ، الأ�سعار 
تقف مراكز الأحياء  يف وجه  الرتفاع اجلنوين ل�سالت  
باأ�سعار رمزية  كما  اأفراح  الأفراح وتتوىل  توفر قاعات 

هو احلال يف حي الب�ساتني على �سبيل املثال.

تخفيف األعباء المالية على 
العرسان الجدد

مراكز األحياء تزف العرسان بتكاليف رمزية
مختصون ومواطنون يؤكدون أهمية إنشاء قاعات خيرية 

إعادة إحياء المشاركة االجتماعية 
في األفراح والمناسبات

الزواج بالديون يعرقل مسيرة 
الحياة الزوجية 

املــــ�ــــســــتــــ�ــــســــار   
الــــقــــانــــوين هـــاين 
اجلــــفــــري  اأو�ـــســـح 
اأ�سعار  ارتــفــاع  اأن  
الـــقـــاعـــات وقــ�ــســور 
ـــعـــد  الفــــــــــــــــــــراح ب
اجلائحة دفع العديد 
اإىل  املتزوجني   من 

اقــامــة افــراحــهــم يف 
لفتا   ، ال�ــســرتاحــات 

اإىل  �سرورة  تفعيل مبادرات  جمال�س الحياء  
با�سعار  املــنــا�ــســبــات  لقــامــة  قــاعــات   لتد�سني 
قاعات  ا�سعار  ارتفاع    وان  خ�سو�سا  رمزية، 
الفــــراح دفـــع  الــعــر�ــســان اجلــــدد   للبحث  عن 
اللجوء  اأو  التكاليف  منخف�سة  افــراح   قاعات 
الطلب  يــزال  ل  ذلك  ال�سرتاحات،  ورغــم  اإىل  
على القاعات والق�سور يف تزايد ب�سبب �سروط 

اأهل العرو�س والعادات اخلاطئة. 
 امل�ست�سار القت�سادي  حممد اأبو اجلدائل قال 
اإن  ارتفاع تكاليف الزواج يف الوقت احلا�سر 
التي  الراهنة  الجتماعية  امل�ساكل  من  يعد 
ــنــداءات املتكررة  تـــزداد �ــســراوة رغــم ال
اىل  جنحنا  قــد  كنا  واذا  منها..  للحد 
حد ما يف عالج م�سكلة ارتفاع املهور 
جمتمعنا..  �سرائح  من  الكثر  يف 
قائمة  تظل  م�سكلة  هناك  ان  ال 
تتمثل يف     . الكربى  املــدن   يف 
الفــراح   قاعات  ا�سعار  ارتفاع 
�سواء يف الفنادق او ال�سالت 

املنف�سلة.
لعل   : بــقــولــه  واأ�ـــــســـــاف  
ــقــاعــات  ارتــــفــــاع  اأ�ـــســـعـــار  ال
املوؤجلة  الأ�سباب  من  اأ�سبح 
يف  خ�سو�سا  الــزفــاف   ملوعد 
موا�سم الإجازات  حيث  يفاجاأ 
اإقــامــة  عــلــى  املقبلني  مــن  كــثــر 
ا�سعار   بارتفاع  الزفاف  حفالت  
فــــاإن تفعيل  ـــذا  ل الـــقـــاعـــات،  هـــذه 
بتد�سني  الحياء  جمال�س  مبادرات 
قاعات   للمنا�سبات من الأهمية مبكان 
البحث  اأن   كما  اجلــدد،  العر�سان  لدعم 
الــقــاعــة الأنــ�ــســب للحفل هــو مــا يدفع  عــن 
التي  القدمية  القاعات  عــن  للعزوف  الكثر 
الديكورات  حيث  من  منا�سبة  اإمكاناتها  تعد  مل 
اأو  ال�سجاد  مــن  وفر�سه  الــبــالط  وحتى  ــاءة  والإ�ــس
اإ�سافة   القدمية  ال�سالت  تلك  اإمكانات  و�سعف  املوكيت 

اأن بع�سها يقع يف مناطق بعيدة عن الأحياء ال�سكنية.

املدير التنفيذي جلمعية مراكز الحياء بجدة عبدالله ال�سيود 
مبكان  الأهمية  من  الأحــيــاء   مبراكز  املــبــادرات  هــذه  اأن  اأو�سح 
لتاأهيل العر�سان اجلدد وجتنيبهم الديون  ، لفتا اإىل اأن جائحة 

الأحياء  مراكز  جميع  لــدى  احللول  من  الكثر  اأظهرت  كــورونــا  
والتي تخفف من وطاأة م�ساكل " كورونا" وقاعات مراكز الأحياء 

اأ�سبحت مبثابة  مواقع لزف العر�سان واإقامة  املنا�سبات الأجتماعية  
اإليها  الو�سول   ي�سهل  انه  كما  رمزية   باأ�سعار  اأنها  مميزاتها  ومن 

وهي  يف متناول  جميع �سكان احلي مع وجود تطبيق لال�سرتاطات 
الدخول  عملية  منا�سبة، يف  كل  الربوتوكولت يف  الحرتازية  وتقدمي 

قاعات  داخــل  مطبق  ذلــك  وجميع  الجتماعي  التباعد  وحتقيق  واخلـــروج  
املفاهيم لدى  الكثر من  الأحياء. واأي�سا من اجلانب القت�سادي غرت اجلائحة  املنا�سبات مبراكز 

نفقات  اأوىل  باب  من  وكان  النفقات  من  التقليل  من  اآخر  مبنظور  تنظر  واأ�سبحت  ال�سعودية،  الأ�سرة 
اأ�سبح  األف تدفع يف ليلة واحــدة، وبالتايل   100 اإىل  الفا    70 الأفــراح واأ�سعار القاعات  تــرتاوح   من  

الوعي اأكرب لدى افراد املجتمع ولدى اأهايل احلي ، وجمعية مراكز الأحياء عملت على هذا الأمر واأوجدت فر�سا 
اأ�سبح عدد املدعوين  اإىل  تقنني عدد املعازمي ، حيث  ، بالإ�سافة  وحلول بديلة لغالء القاعات وامل�ساحات الكبرة 

ليتعدى الـ 50 �سخ�سا مقارنة يف املا�سي حينما كان ي�ستدعي دعوة  100 �سخ�س اىل 300 �سخ�س . 

هاين اجلفري

حممد بيومي

�سلوى داعو�س�سحر ال�سبهاين

حممد اأبو اجلدائل

عبداهلل ال�سيود

عادات خاطئة 

حلول منطقية 
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ملتقى لمناقشة استدامة المنشآت العائلية
الريا�س-وا�س

العائلية  للمن�ساآت  الوطني  املــركــز  ينظم 
الوطني  "امللتقى  التجارية  الغرف  مبجل�س 
يف  العائلية  املــنــ�ــســاآت  ل�ــســتــدامــة  الأول 
يناير   27  -  25 بـــن  مـــا  الـــفـــرة 
احلايل، برعاية  وزير التجارة 
عبدالله  بن  ماجد  الدكتور 

الق�سبي، وتعقد جل�سات امللتقى ودوراته افرا�سيا، 
وتبث عرب من�سات التوا�سل الجتماعي.

العائلية  املن�ساآت  ملركز  التنفيذي  املدير  واأو�سح 
طالل بن عجالن العجالن اأن امللتقى يعك�س مدى 
حر�س احلكومة الر�سيدة على دعم قطاع املن�ساآت 
العائلية يف اململكة، على غرار خمتلف القطاعات 
يف كل اجلوانب، من خالل التوعية باأهم معايري 

جتاوز  من  العائلية  املن�ساآت  ومتكن  الإ�ستدامة، 
التحديات التي تعيق منوها ورفع جودة اأعمالها، 
القت�ساد  تنمية  يف  القطاع  هــذا  لــدور  ا�ستنادًا 
 800 عن  يربو  مبا  ت�سهم  واأنها  ل�سيما  الوطني، 
اإىل  املحلي،  الدخل  ناجت  يف  �سنويًا  ريــال  مليار 
جانب متيزها يف عملية توطن الكفاءات الوطنية 

من اجلن�سن.

وعّد العجالن امللتقى فر�سة مهمة للمن�ساآت العائلية 
الدرا�سات والتجارب  اأهم  لالإطالع على  اململكة،  يف 
يف املو�سوعات وال�سوؤون التي تعنى بهذا القطاع، 
للبحث  املطروحة  املحاور  اأهــم  بن  من  �سيكون  اإذ 
ال�ستدامة،  ومعايري  احلوكمة،  حمــاور  والنقا�س، 
ال�سركات  يف  والنزاعات  اخلالفات  معاجلة  وطرق 

العائلية، وتعاقب الأجيال يف هذا الن�ساط.

بن ماضي: 424 ألف أسرة تتلقى الدعم الشهري

مليار ريال من الصندوق العقاري لمستفيدي "سكني" 
الريا�س-البالد

اأكرث من 25  اإيــداع  العقارية عن  التنمية  اأعلن �سندوق 
مليار ريال يف ح�سابات م�ستفيدي برنامج "�سكني" من 
حتول  بداية  منذ  العقاري  وال�سندوق  الإ�سكان  وزارة 
موؤكدًا   ،2020 نهاية  حتى   2017 يونيو  يف  ال�سندوق 
من  الأ�سر  لتمكن  ال�سكني  الدعم  تقدمي  موا�سلته  على 
متلك امل�سكن املالئم ورفع ن�سبة التملك اإىل 70 % بحلول 
2030، حتقيقًا مل�ستهدفات برنامج الإ�سكان اأحد برامج 

روؤية 2030.
بن  من�سور  ال�سندوق  على  الــعــام  امل�سرف  واأو�ــســح 
باإيداع  العقاري  ال�سندوق  والتزام  ا�ستمرارية  ما�سي، 
وزارة  من  "�سكني"  برنامج  مل�ستفيدي  ال�سهري  الدعم 
مت  ما  اإجمايل  اأن  مبينًا  العقاري،  وال�سندوق  الإ�سكان 
التّحول يف  اإعالن  اإيداعه يف ح�سابات امل�ستفيدين منذ 
 25 من  اأكرث  جتاوز   2020 نهاية  وحتى   2017 يونيو 

مليار ريال.
ــظــروف  ال خـــالل  الـــتـــزم  ــنــدوق  ــ�ــس ال اأن  اإىل  واأ�ـــســـار 
ال�ستثنائية التي �سهدتها اململكة ب�سبب فريو�س كورونا 
ملدة  املحدد  موعده  عن  ال�سهري  الدعم  اإيـــداع  بتقدمي 
اإىل  احل�سور  تعليق  مع  بالتزامن  متتالية  اأ�سهر  ثالثة 
اجلهات  لتوجيهات  تنفيذًا  احلكومية  اجلــهــات  مــقــار 
املعلنة،  الحرازية  الإجراءات  �سمن  باململكة  ال�سحية 
املحدد  موعده  يف  الدعم  اإيــداع  ال�سندوق  يوا�سل  كما 
لتمكن  الوطني  الــدور  على  تاأكيدًا  تاأخري  دون  �سهريًا 
وت�سهيل  وتوفري  املالئم،  ال�سكن  من  ال�سعودية  الأ�سر 

الإجراءات كافة.
التي  التقنية  اخلدمات  تكامل  اأن  ما�سي  ابن  واأ�ساف 
مــع اجلــهــات  بــالــ�ــســراكــة  الــعــقــاري  الــ�ــســنــدوق  يقدمها 
التمويلية يف القطاع اخلا�س من بداية تقدمي امل�ستفيد 
ال�سهري طيلة  الدعم  اإيداع  "القر�س املدعوم" اإىل  على 
مدة العقد، اأ�سهمت يف زيادة عدد امل�ستفيدين من الدعم 
�سمن  �سعودية  اأ�ــســرة  األـــف   424 مــن  لأكـــرث  ال�سهري 
يقدمها  التي  املتنوعة  وال�سكنية  التمويلية  احلــلــول 
برنامج القر�س العقاري املدعوم مببلغ ي�سل اإىل 500 
األف ريال مدعوم الأرباح بن�سبة ت�سل اإىل 100% وذلك 

حتى نهاية 2020م.
ُيذكر اأن �سندوق التنمية العقارية اأعلن عن ا�ستفادة اأكرث 
التمويلية  اخليارات  من  �سعودية  اأ�سرة  األــف   424 من 
العقاري املدعوم، يف جميع  القر�س  وال�سكنية لربنامج 

مناطق اململكة خالل الفرة من يونيو 2017م حتى 
خدمات  تقدمي  يوا�سل  كما  2020م،  نهاية 

اأكرث من  "القر�س املدعوم" من خالل 
البوابة  عرب  اإلكرونية  خدمة   40

كما  لل�سندوق،  الإلــكــرونــيــة 
املــوحــد  التـــ�ـــســـال  مـــركـــز  اأن 

199088 وح�سابات ال�سندوق 
على مواقع التوا�سل الجتماعي 
ال�ستف�سارات  على  للرد  مهياأة 

"القر�س  حول  واملقرحات 
املدعوم".

مركز الملك عبداهلل المالي األفضل 
عالميا في الطاقة والبيئة

ألف رأس من األغنام واردات 
السوق المركزي بجدة

الريا�س- البالد
" على  " كافد  املــايل  عبدالله  امللك  مــركــُز  حــاز 
ت�سنيف  كاأعلى  البالتينية   )LEED( �سهادَة 
يف  "القيادة  نــظــام  يف  الــعــامل  م�ستوى  عــلــى 
البيئي"  والــتــ�ــســمــيــم  وال�ــســتــدامــة  ــطــاقــة  ال
املــقــدمــة   )LEED ND Platinum(
مــن املــجــلــ�ــس الأمــريــكــي لــلــمــبــاين اخلــ�ــســراء 

.)USGBC(
ويعد نظام القيادة يف الطاقة والت�سميم البيئي 
)LEED( من اأهم الأنظمة العاملية التي تدعم 
واملجتمعات  املــبــاين  ت�سميم  طــريــقــة  تغيري 
و�سديقة  م�ستدامة  بطريقة  وت�سغيلها  وبنائها 

للبيئة بهدف حت�سن جودة احلياة.
ملا  نظًرا  البالتينية  " كافد" ال�سهادَة  حاز  وقد 
الت�سميم  يف  وكــفــاءة  ا�ستدامة  مــن  بــه  يتميز 
اإىل  بالإ�سافة   ، واملــيــاه  للطاقة  وال�ستهالك 

بن  التنقل  �سهولة  يوفر  الــذي  العام  املخطط 
اأنحائه.

منهجيته  خالل  من  بال�ستدامة  التزامه  ويربز 
وت�ساميمه  النظيفة  الــطــاقــة  ا�ــســتــخــدام  يف 
بنظام  ي�ستعن  حيث  للبيئة،  املراعية  املبتكرة 
الــنــفــايــات وفـــرزهـــا، مما  اآيل مــتــطــور جلــمــع 
" كافد  اإىل  القمامة  �ساحنات  دخــول  عن  يغني 
اأك�سيد  ثــاين  انبعاثات  من  يقلل  وبالتايل   "

الكربون.
كما يربز التزام " كافد " من خالل املخطط العام 
للم�سي  منطقة  وهــي  "الوادي"  ي�سمل  الــذي 
على  " وتقع  "كافد  اأنحاء  بن  ت�سل  والرفيه 
الأر�س،  �سطح  م�ستوى  اأمتار حتت  عمق 5.5 

ويوفر بذلك جًوا اأبرد ن�سبًيا.
كــمــا مت ر�ــســف مــعــظــم الـــ�ـــســـوارع الــداخــلــيــة 
املــعــاد  املــــواد  بع�س  عــلــى  حتــتــوي  بخر�سانة 

بتقليل  هـــذه اخلــر�ــســانــة  وتــقــوم  تــدويــرهــا، 
درجة احلرارة يف " كافد " نظًرا ملا يحققه من 
 ، ال�سم�سي  النعكا�س  موؤ�سر  يف  مرتفع  معدٍل 
للتقليل  خمتلفة  تقنيات  ا�ستخدام  اإىل  اإ�سافة 
ال�سوارع  م�سابيح  مثل  الطاقة  ا�ستهالك  من 
LED وا�ستخدام الألواح ال�سم�سية يف بع�س 

الأبراج.
والت�سميم  الطاقة  يف  القيادة  نظام  اأن  يذكر 
البيئي )LEED( مت تاأ�سي�سه يف عام 1998 
اخل�سراء  للمباين  الأمريكي  املجل�س  قبل  من 
لآلية  اإطار  لو�سع  الربحي  غري   )USGBC(
عنا�سرها  وحتديد  اخل�سراء  املباين  تعريف 
هذه  تــنــال  الــتــي  املــبــاين  ت�سنيف  يتم  حيث   ،
للمعاير  تطبيقها  ح�سب  مراتب   3 اإىل  ال�سهادة 
واملرتبة  البالتينية،  املرتبة  وهــي:  املطلوبة، 

الذهبية، واملرتبة الف�سية.

622 مخالفة 
ضريبية في أسبوع

جدة- يا�سر بن يو�سف
�سبط  عن  والــدخــل،  للزكاة  العامة  الهيئة  اأعلنت 
الأ�ـــســـواق واملــحــال  �ــســريــبــيــة يف  622 خمــالــفــة 
التجارية الأ�سبوع املا�سي، وذلك على اإثر 2،864 
يف  امليداين  التفتي�س  فرق  نفذتها  تفتي�سية  جولة 

الهيئة يف خمتلف مدن اململكة وحمافظتها.
و�سملت اجلولُت التفتي�سية قطاعاٍت جتارية عدة، 
والذهب،  واملطاعم  التجزئة  قطاعات  راأ�سها  على 
حت�سيل  عـــدم  يف  املــخــالــفــات  معظم  ــز  ــركَّ ت فيما 
�سريبة القيمة امل�سافة امل�ستحقة، وعدم الحتفاظ 
تدوين  وعــدم  ال�سريبية،  والفواتري  بامل�ستندات 

الرقم ال�سريبي على الفاتورة.
واأو�سحت الهيئة اأنَّ جزءًا من املخالفات امل�سبوطة 
اإىل  امل�ستهلكن  من  الــواردة  البالغات  بف�سل  كان 
امل�سافة  القيمة  �سريبة  تطبيق  بوا�سطة  الهيئة 
البالغات  بلغ عدد  اإذ  الإلكروين،  الهيئة  اأو موقع 
الأ�سبوع  الرقابة والتفتي�س يف  ق�سم  اإىل  الــواردة 

املا�سي 229 بالغًا.
املن�ساآت  اأ�سحاب  مــن  املكلفن  دعوَتها  دت  وَجـــدَّ
ولــوائــح  اأنظمة  بــاأحــكــام  ــتــزام  الل اإىل  التجارية 
ال�سرائب يف اململكة، وعلى راأ�سها �سريبة القيمة 
نف�س  يف  موؤكدة   ،%15 املقررة  بن�سبتها  امل�سافة 
الأ�سواق  على  الرقابية  حمالتها  ا�ستمرار  ال�سياق 
واملـــحـــال الــتــجــاريــة لــتــعــزيــز مــ�ــســتــوى المــتــثــال 

ال�سريبي بن املكلفن.
الإبــالغ  اإىل  امل�ستهلكن  الأفـــراَد  الهيئُة  ــْت  دَع كما 
ــام اأنــظــمــة ولــوائــح  عــن اأيـــة مــنــ�ــســاأة خــالــفــت اأحــك
موقع  بوا�سطة  وذلـــك  املــ�ــســافــة،  القيمة  �سريبة 
اأو تطبيق   ،)gazt.gov.sa( الإلكروين  الهيئة 
م  )�سريبة القيمة امل�سافة( للهواتف الذكية؛ اإذ تقدِّ
املخالفات  عن  للمبلغن  ت�سجيعية  مكافاآٍت  الهيئة 
قــيــمــة املــخــالــفــات  ــدرهــا 2.5 % مــن  الــ�ــســريــبــيــة ق
واألف  ريال  مليون  اأق�سى  بحد  وذلك  والغرامات، 

ريال كحد اأدنى.

جدة - يا�صر بن يو�صف
التابع  املــركــزي  ــعــام  الأن �ــســوق  ا�ستقبل 
راأ�ــســًا   524.458 جــدة،  حمافظة  لأمــانــة 
مــن الأنــعــام يف الــعــام 2020 بــن اإنــتــاج 
حملي وم�ستورد، فيما نفذت الأمانة خالل 
الفرة ذاتها 2772 جولة ميدانية اأ�سفرت 

عن ر�سد 390 خمالفة.
واأو�سح مدير ال�سوق �سامل بن �سيف الله 
العام  خالل  ال�سوق  واردات  اأن  الب�سري، 
حمليًا،  راأ�ــســًا   131.358 بلغت  املا�سي 
 393.100 امل�ستوردة  الأنعام  بلغت  فيما 
الأغنام  حراج  �ساحتي  اأن  م�سيفًا  راأ�ــس، 
�ساحنة   10.329 ا�ستقبلتا  والأعــــالف 
ــة بـــقـــرابـــة 7 مـــاليـــن حـــزمـــة من  حمــمــل

الأعالف، فيما بلغت كمية احلطب الواردة 
األــف   636 ونــحــو  طنا   4.220 مــن  اأكـــرث 

كي�ٍس من الفحم.
واأكد الب�سري توا�سل اجلولت التفتي�سية 
على ال�سوق املركزي �سمن خطة متوا�سلة 
الأغنام والأبقار واجلمال،  �سملت حظائر 
ومــبــا�ــســط الــفــحــم واحلـــطـــب ومــبــا�ــســط 
الأعــــالف وكــفــريــات الــ�ــســوق واملــطــاعــم، 
الطيور  وحمـــال  البيطرية  وال�سيدلية 
الــقــائــمــة، م�سريًا  وغــريهــا مــن الأنــ�ــســطــة 
 96 املا�سي  العام  اأ�سدرت  الأمانة  اأن  اإىل 
رخ�سة ن�ساط جتاري يف ال�سوق املركزي، 
بالإ�سافة  دللة  رخ�سة   23 اأ�سدرت  فيما 

لتجديد 21 رخ�سة للدللن.
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استنفار أمني في واشنطن عشية تنصيب الرئيس المنتخب

المليشيا تستغل األموال المنهوبة في التسليح لقتل المدنيين

اإليرانيون فقدوا الثقة في الحكومة

بايدن يبدأ بـ"خارطة طريق".. وترمب يودع بـ"قائمة عفو"

خسائر فادحة للحوثيين في الدريهمي

نظام الماللي يعود البتزاز أمريكا بـ"ورقة الرهائن"

شعبيته تواصل 
أردوغان في مفترق طرقالتراجع.. وأوغلو:

وا�صنطن - البالد   
تن�سيب  لتاأمني حفل  م�سبوق  اأمنًيا غري  ا�ستنفاًرا  املتحدة  الوليات  ت�سهد  بينما 
الرئي�س املنتخب جو بايدن غًدا )الأربعاء(، اختلفت اأولويات الرئي�سني، املنتخب 
واملنتهية وليته، ع�سية احلدث التاريخي، اإذ و�سع بايدن خارطة طريق لعمله يف 
ال�سنوات الأربعة املقبلة، بينما ي�ستعد ترمب ملغادرة البيت الأبي�س بعد اإ�سدار 
قائمة عفو عن مدانني يف عدد من الق�سايا. واأعرب م�سوؤولون يف وزارة الvدفاع 
الأمريكية عن قلقهم من احتمال حدوث هجوم من داخل احلر�س الوطني املكلفني 
مكتب  دفع  ما  بايدن،  جو  املنتخب  الدميقراطي  الرئي�س  تن�سيب  مرا�سم  بتاأمني 
التحقيقات الفيدرايل )اف بي اآي( اإىل اعتزامه فح�س جميع تلك القوات، فيما نقل 
ع�سو الربملان الأمريكي اجلمهوري بيرت مايجر خماوف الربملانيني من تعر�سهم 
الر�سا�س حت�سًبا  من  واقية  ل�سراء �سرتات  دفعهم  ما  اأمنية واعتداءات،  ملخاطر 
ال�سلطة  انتقال  ع�سية  وا�سنطن  الأمريكية  العا�سمة  من هجمات حمتملة. وبدت 
للرئي�س رقم 46 للوليات املتحدة، بوجه غري ماألوف مع حتويلها اإىل ح�سن منيع 
�سائكة  اأ�سالك  ون�سر  ال�سوارع  كل  يف  الع�سكريني  انت�سار  بعد  ع�سكرية،  وثكنة 

و�سياج عال، خ�سية تكرار الهجوم الدموي على "الكابيتول".
"وحدة  عنوان  حتت  تن�سيبه  مرا�سم  املنتخب  الدميقراطي  الرئي�س  وو�سع 
اأوباما وبيل كلينتون  ال�سابقني باراك  بالروؤ�ساء  الأمريكيني" و�سيحيط نف�سه 
وجورج  بو�س من اأجل اإظهار تطلع الأمريكيني اإىل امل�سي قدًما للم�ستقبل وهم 
الوليات  لإخــراج  طريق"  "خارطة  عن  بايدن  مع�سكر  ك�سف  بينما  متحدون، 
املتحدة من اأزماتها القت�سادية والجتماعية وال�سحية - بح�سب تعبريهم - اإذ 
اتفاق  اإىل  بالده  اإعــادة  وليته،  من  الأول  اليوم  ومنذ  املنتخب  الرئي�س  ينوي 
على  املفرو�س  الأمريكية  الأرا�ــســي  دخــول  حظر  ورفــع  املناخ  حــول  باري�س 

مواطني دول عدة، كما ياأمل يف اإعطاء دفع جديد لأكرب حملة تلقيح يف تاريخ 
كورونا.  جــراء  والوفيات  لالإ�سابات  الكبرية  ــام  الأرق بعد  املتحدة،  الوليات 
الأوىل  الـ100  الأيام  اللقاح يف  اأن حتقن 100 مليون جرعة من  بايدن  ويريد 
من وليته بف�سل جتهيز مراكز تطعيم �سخمة، مب�ساركة نحو 100 األف ممر�س 
وممر�سة. و�سيد�سن الرئي�س املنتخب خطة انعا�س اقت�سادي هائلة تبلغ قيمتها 
على  يعتمدون  الــذي  الأمريكيني  ماليني  م�ساعدة  بهدف  دولر  مليار   1900

اأنه لن يح�سر مرا�سم تن�سيب بايدن  اأعلن ترمب  خم�س�سات البطالة. باملقابل، 
و�سينتقل فجر الأربعاء اإىل فلوريدا، يف وقت اأفادت م�سادر مطلعة اأن الرئي�س 
املنتهية وليته ي�ستعد لإ�سدار حوايل 100 عفو وقرارات بتخفيف اأحكام يف اآخر 
يوم له يف من�سبه اليوم. ونقلت �سبكة "�سي اأن اأن" الأمريكية عن 3 م�سوؤولني 
من  ا  بع�سً وتت�سمن  كبرية،  بالعفو  امل�سمولني  جمموعة  اأن  الأمــر،  على  مطلعني 

مغني الراب البارزين وغريهم.

القاهرة - حممد عمر   
مبحافظة  اليمنية  لل�سرعية  الــتــابــعــة  املــ�ــســرتكــة  ــقــوات  ال كــبــدت 
العتاد  يف  فادحة  خ�سائر  الإرهــابــيــة  احلوثي  ملي�سيا  احلــديــدة، 

والأرواح مبديرية الدريهمي، ودعتها اإىل ال�ست�سالم.
اإثر  املا�سيني،  اليومني  خالل  حوثًيا،   95 من  اأكرث  واأ�سيب  وقتل 
والدريهمي  حي�س  مديريتي  يف  امليلي�سيا  على  متتالية  هجمات 
جنوب احلديدة، اإذ قال الناطق الر�سمي با�سم األوية العمالقة وقائد 
امللي�سيا  اإن  املهجمي،  ماأمون  العقيد  عمالقة  ع�سر  احلــادي  اللواء 
لخرتاق  البائ�سة  حماولتها  اإثــر  موجعة  �سفعة  تلقت  الإرهابية 
امل�سرتكة  الــقــوات  اأن  مبينا  القتال،  جلبهات  الأمــامــيــة  اخلــطــوط 
اأكرث من 40 قتيال  امليلي�سيا عرب هجمات متتالية وكبدتها  �سحقت 
و55 جريًحا، بالإ�سافة اإىل خ�سائر فادحة يف العتاد، م�سريا اإىل اأن 
قائد كتيبة التدخل ال�سريع مليلي�سيا احلوثي، اأبو طه املرت�سى، لقي 

الدريهمي،  مديرية  على  الفا�سلة  الهجوم  حماولت  خالل  م�سرعه 
�سمن  قيادات حوثية قتلت يف املعارك.

 ،"Regain Yemen" من جهة ثانية، ك�سفت مبادرة ا�ستعادة 
املختلفة،  الوثائق وامل�ستندات  املزيد من  لها، عن  تقرير جديد  يف 
التي تبني كيف �سيطرت قيادات امليلي�سيا احلوثية النقالبية على 
وا�ستغلتها  خمتلفة،  احتيال  بطرق  وامل�سادرة  املنهوبة  ال�سركات 
احلــرب  ومتــويــل  ع�سكرية  ومــعــدات  اأ�سلحة  �ــســراء  عمليات  يف 
وغ�سيل الأموال ودعم الإرهاب، مبينة اأن زعيم امليلي�سيا النقالبية 
عبدامللك احلوثي، اأ�سند ل�سديقه املقرب �سالح م�سفر ال�ساعر مهمة 
"احلار�س الق�سائي" على ال�سركات املنهوبة، ما ي�سهل عليه عملية 
م�سادرته،  يتم  ما  كل  وممتلكات  واأ�سول  لأمــوال  املمنهجة  النهب 
املعار�سني،  لإخفاء  به  خا�سة  �سرية  �سجوًنا  لديه  اأن  اإىل  اإ�سافة 
ولقمع املواطنني ومن يطالب باأمواله وكذلك قمع موظفي ال�سركات 

املنهوبة الذين ل يتعاونون معه.
ــة  الآون يف  نــفــوذه  ي�ستخدم  بــات  ال�ساعر  اأن  اإىل  التقرير  ولفت 
الأخرية للقيام بعملية ابتزاز للقيادات ال�سيا�سية اأو للتجار الذين 
يتم ال�ستيالء على اأرا�سيهم ومنازلهم مقابل احل�سول على اأموال 
باأثمان  احلوثية  للميلي�سيا  تابعة  لقيادات  بيعها  على  اإجبارهم  اأو 
بخ�سة، وهو امل�سوؤول عن ا�ستثمار العقارات والأرا�سي والأموال 
يف  عائداتها  وي�ستخدم  امليلي�سيا  ل�سالح  وت�سخريها  املنهوبة 
اإىل ذلك، قال رئي�س مركز �سباأ العالمي وليد  دعم جبهات القتال. 
�سنوف  اأ�سواأ  ارتكبت  الإرهابية  احلوثي  ميلي�سيا  اإن  الراجحي، 
الــقــرار  جــاء  لــذلــك  اليمني،  ال�سعب  بحق  والنــتــهــاكــات  الإجــــرام 
ال�سعب  مطالب  مع  من�سجًما  اإرهابية  منظمة  بت�سنيفها  الأمريكي 
اليمني، الذي ذاق ويالت اإرهاب احلوثيني، منوًها اإىل اأن  امللي�سيا 

تهدد الأمن وال�سلم الإقليمي والدويل وخطوط املالحة البحرية.

البالد – ر�صا �صالمة  
الرهائن  احتجاز  لنهج  جمـــدًدا  ـــران  اإي عــادت 
ــف لــلــقــوانــني  لبـــتـــزاز دولـــهـــم يف نــهــج خمــال
وهذه  الإن�سانية،  والقيم  الدولية  والأعـــراف 
اأمريكي  �سجني  عــرب  البــتــزاز  حتـــاول  املـــرة 
مل�ساومة الرئي�س املنتخب جو بايدن، اإذ اأكدت 
�سبكة "اإن بي �سي" الأمريكية، اأم�س )الثنني(، 
ـــدرت حــكــًمــا بــالــ�ــســجــن جتــاه  اأن اإيـــــران اأ�ـــس
املواطن مزدوج اجلن�سية )اإيراين - اأمريكي( 
اإن  عائلته  من  مقربون  قال  فيما  �سرقي،  عماد 
عليه  حكم  عاما   56 العمر  مــن  البالغ  الــرجــل 
التج�س�س  بتهمة  �سنوات   10 بال�سجن  �سابقا 
اخل�سوع   اأو  اأدلــــة  اأي  دون  مــن  واخلــيــانــة، 

ملحاكمة عادلة و�سفافة.
منذ  عنه  ت�سمع  مل  اأنها  �سرقي  عائلة  واأكـــدت 
اأكرث من 6 اأ�سابيع، معلنة التخوف على �سحته 
و�سالمته، بعد مرور اأكرث من �ستة اأ�سابيع دون 
اأدنى فكرة عن مكانه، مبنية اأنه لي�س لديه اأي 
ال�سيا�سي.  بالن�ساط  �سابق  اهتمام  اأو  تاريخ 
وطــبــقــا لــ�ــســديــقــه املـــقـــرب األـــقـــت الــ�ــســلــطــات 
يف  مــرة  اأول  �سرقي  على  القب�س  الإيــرانــيــة 
اإيــفــني  �ــســجــن  يف  ــجــز  واحــُت  ،2018 اأبـــريـــل 

بطهران حتى دي�سمرب 2018،  وتعر�س خالل 
اعتقاله ل�ستجوابات متكررة، وُع�سبت عيناه 
وُو�سع ل�ساعات واقفا يف زاوية ال�سجن اأثناء 
ال�ستجواب، ومنع ملدة 44 يوًما من الت�سال 
قبل  جمــددا  اعتقل  اأنــه  اإىل  م�سرًيا  بعائلته، 
�سهرين، وحكم عليه بال�سجن بتهمة التج�س�س 

واخليانة، دون اأدلة اأو حماكمة عادلة.
من  اأمريكيني   3 يوجد  عماد،  اإىل  وبالإ�سافة 
وهــم  طــهــران،  يف  حمتجزين  ــــراين  اإي اأ�ــســل 
الق�سبان  خلف  يقبع  ــذي  ال منـــازي،  �سياماك 
زار  الــذي  باكري  امل�سن  ـــده  ووال  ،2015 منذ 

فاعتقلته  جنله،  عــن  الإفـــراج  ملحاولة  اإيـــران 
ال�سلطات الإيرانية، ومراد طهباز، نا�سط بيئي 
وتنتهج  الربيطانية.  اجلن�سية  ا  اأي�سً يحمل 
الــو�ــســائــل  كــل  عــرب  الــ�ــســغــط  �سيا�سة  اإيـــــران 
ــروعــة بــهــدف مــ�ــســاومــة الــرئــيــ�ــس  غـــري املــ�ــس
مهامه  �سيت�سلم  الــذي  بايدن،  جو  الأمريكي، 
العودة  على  غــًدا،  الأبي�س  البيت  يف  ر�سمًيا 
وغالًبا  العقوبات.  وتخفيف  النووي  لالتفاق 
الرهائن  حجز  دبلوما�سية  ـــران  اإي تعتمد  مــا 
كتخفيف  اأخــرى،  ق�سايا  على  امل�ساومة  بهدف 
�سراح  اإطــالق  اأو  عليها  املفرو�سة  العقوبات 

اأو  اإيرانيني حمتجزين يف اخلارج،  مواطنني 
رمبا الإفراج عن اأموال حمجوزة، اإل اأن نهجها 

الال اإن�ساين دائما يرتد عليها.
القت�سادية  الأو�ــســاع  تتفاقم  فيما  هــذا  ياأتي 
لدرجة  اإيــــران،  يف  وال�سحية  والجتماعية 
الإيرانيني  بــاأن  لــالعــرتاف  �سخ�سيات  دفعت 
مل يـــعـــودوا يــثــقــون يف احلــكــومــة احلــالــيــة. 
حممد  "اإ�سالحات"،  حــزب  عــام  اأمـــني  وقـــال 
ا�سالحات"،  "�سداي  ل�سحيفة  فومني،  زارع 
القت�سادية  واملــ�ــســاكــل  الأزمـــــات  اإن  اأمــ�ــس، 
اآخر،  بعد  يوًما  تتعمق  باتت  الإيراين  لل�سعب 
املعي�سي  بالو�سع  الهــتــمــام  عــدم  اأن  مــوؤكــدا 
يف  كبرية  م�ساكل  حدوث  اإىل  �سيوؤدي  للنا�س 
للغاية.  خطرية  تبعات  لها  و�ستكون  املجتمع 
والأزقــــة  ــوارع  ــس ــ� ال يف  "النا�س  ـــاف:  واأ�ـــس
�ساد  فينا ولو  يفكر  اأحد  مرهقون ويقولون ل 
هذا العتقاد لدى عامة النا�س فاإن ذلك �سيكون 
خطرًيا و�ستنتظر بالدنا م�ساكل كثرية". وذكر 
هذه  يف  يثقون  يعودوا  مل  النا�س  اأن  فومني 
موؤكدا  القادمة،  احلكومات  يف  ول  احلكومة 
احلكومة  اإدارة  �سوء  هو  ذلــك  يف  ال�سبب  اأن 

وامل�سوؤولني غري الأكفاء.

القاهرة – عمر راأفت  
يف  اأردوغـــان  طيب  رجــب  الرتكي  الرئي�س  حكم  اأن  يبدو 
التي  الــ�ــســديــدة  املــعــار�ــســة  ب�سبب  النــهــيــار،  اإىل  طريقه 
يواجهها داخليا، وال�سغوط عليه دوليا، يف وقت ترتاجع 
�سعبية الرئي�س من يوم لآخر. وقال رئي�س حزب امل�ستقبل 
املعار�س يف تركيا، اأحمد داود اأوغلو، اإن مغادرة اأردوغان 
"زمان" الــرتكــي:  بــاتــت قــريــبــة. واأ�ـــســـاف، وفــقــا ملــوقــع 
و�ساية  حتت  اإنه  وقال  حالًيا،  الو�ساية  حتت  "اأردوغان 
الع�سكري".   1997 فــربايــر   28 انــقــالب  مــن  تــبــقــوا  مــن 
ولفت اأوغلو اإىل اأن اأردوغان حاليا يف مفرتق طرق، واأن 

انت�سار حتالف اجلمهور املكون من حزب العدالة والتنمية 
�سعبا  �سيكون  املقبلة  النتخابات  يف  القومية  واحلركة 
لل�سعب  والتنمية  العدالة  حزب  اإجبار  عن  متحدثا  جــدا، 
اأو  وظائف  عر�س  خــالل  من  حزبهم،  اإىل  الن�سمام  على 
امتيازات اأخرى، مت�سائال: "هل هذا هو مفهوم ال�سيا�سية 

بالن�سبة لكم؟!"
واعــرت�ــس اأوغــلــو جمــددا على العــتــداء الــذي تعر�س له 
اأوزداغ  اأن  اإىل  اأوزداغ، م�سرًيا  نائبه يف احلزب �سلجوق 
اأجرى عملية جراحية ب�سبب �سدة اإ�سابته، حيث مت تنفيذ 
حزبه  مهاجمة  يتم  اأنه  موؤكدا  القتل،  بهدف  عليه  العتداء 

قد  ال�سيا�سية  اللعبة  قواعد  اأن  يعرفون  لأنهم  امل�ستقبل، 
ت�ستمر  ذلك،  اإىل  تغريت يف تركيا مع ولدة هذا احلــزب. 
اأردوغــان،  يتزعمه  الــذي  والتنمية،  العدالة  حزب  �سعبية 
وحليفه الأ�سغر اليميني املتطرف حزب احلركة القومية، 
اأجــرتــه  راأي  ل�ستطالع  وفــقــا  كبري  ب�سكل  الــرتاجــع  يف 
والتنمية  العدالة  حزب  وح�سل  تركيا.  يف  كوندا  �سركة 
حني  يف  الناخبني،  من   %  39.8 تاأييد  ن�سب  على  احلاكم 
القومية ح�سل على  الئتالف حزب احلركة  اأن حليفه يف 
حزب  اأن  بني  الذي  كوندا،  ل�ستطالع  طبقا   ،%  9.8 ن�سبة 
يحظى   )CHP( الرئي�سي  املعار�س  اجلمهوري  ال�سعب 

بدعم 22.2 % من الناخبني، بينما يحافظ حزب ال�سعوب 
الدميقراطي املوؤيد لالأكراد على دعم بن�سبة 10.7 %، مما 

يجعل حزب ال�سعوب الدميقراطي ثالث اأكرب حزب.
واأفاد ا�ستطالع كوندا اأن حزب اخلري الذي كان جزًءا من 
ال�سعب اجلمهوري، �سد  املعار�س مع حزب  الأمة  حتالف 
حتالف ال�سعب الذي يتزعمه حزب العدالة والتنمية وحزب 
بينما   ،%  10.5 بن�سبة  دعم  على  ح�سل  القومية،  احلركة 
ح�سل حزب احلرية والتقدم بزعامة وزير املالية ال�سابق 
علي باباجان وحزب امل�ستقبل، على دعم بن�سبة 6.9 % من 

الناخبني، جنًبا اإىل جنب مع حزب ال�سعادة.

الكويت - كونا
اأم�س  الــ�ــســبــاح،  الأحــمــد  نـــواف  ال�سيخ  الــكــويــت،  اأمـــري  قبل 
اخلالد  �سباح  ال�سيخ  الــــوزراء  رئي�س  ا�ستقالة  )الثــنــني(، 
املا�سي.وقالت  الأ�سبوع  تقدميها  التي مت  والــوزراء،  ال�سباح 
ال�سيخ نواف  البالد  "اأمري  اإن  "كونا"،  الكويتية  الأنباء  وكالة 
�سباح  ال�سيخ  الـــوزراء  رئي�س  ا�ستقالة  قبل  ال�سباح  الأحمد 
املا�سي،  الأ�سبوع  تقدميها  التي مت  والــوزراء  ال�سباح  اخلالد 
اإىل  الأمــور  من  العاجل  ت�سريف  منهم يف  كل  ي�ستمر  اأن  على 
ال�سيخ  الــوزراء  رئي�س  وكان  جديدة".  احلكومة  ت�سكيل  حني 
البالد  لأمــري  احلكومة  ا�ستقالة  قــدم  ال�سباح،  اخلالد  �سباح 
الــوزراء  تقدم  بعدما  ال�سباح،  اجلابر  الأحمد  نــواف  ال�سيخ 
اأيام  بعد  املا�سي،  الثالثاء  يوم  الــوزراء،  لرئي�س  با�ستقالتهم 
من طلب نواب بالربملان ا�ستجواب رئي�س الوزراء حول ق�سايا 

منها ت�سكيلة احلكومة.

بغداد - البالد
مع  اجتماع  فوؤاد ح�سني خالل  العراقي  بحث وزير اخلارجية 
لرئي�سي  كبار  وم�ست�سارين  النتخابات  مفو�سية  م�سوؤويل 
مع  للتوا�سل  املتخذة  الإجـــــراءات  واحلــكــومــة،  اجلمهورية 
مراقبني  لتاأمني  املتحدة  الأمم  ومنظمة  الــدولــيــة  املنظمات 

دوليني لتحقيق نزاهة النتخابات.
ونــاقــ�ــس الجــتــمــاع اأمــ�ــس )الثـــنـــني(، الــتــحــ�ــســريات لإجـــراء 
املفو�سية  اقرتاح  بعد  احلايل  العام  خالل  املبّكرة  النتخابات 
م�سطفى  الــــوزراء  رئي�س  على  ر�سميا  لالنتخابات  العليا 
اإىل  املقبل  يونيو  من  ال�ساد�س  من  موعدها  تاأجيل  الكاظمي 
اأن  اخلارجية  وزيــر  اأكــد  بينما  احلــايل،  العام  من  اأكتوبر   16
احلكومة ما�سية باإجراء النتخابات املبكرة التي تعد اأحد اأهم 
ا�ستعداد  املنهاج احلكومي، م�سددا على  الرئي�سة يف  الأهداف 
احلكومة لتوفري كل املتطلبات التي تقع على عاتقها من حيث 
املعايري  تلبي  نزيهة  انتخابات  لإجــراء  الآمنة  الأجــواء  تاأمني 
لالنتخابات  العليا  املفو�سية  اقرتحت  يــوم،  وقبل  الدولية. 
قلة  ب�سبب  املبكرة  النتخابات  تاأجيل  الكاظمي  على  ر�سميا 
ت�سجيل الناخبني والتحالفات ال�سيا�سية ولف�ساح املجال اأمام 
الرقابة وال�سفافية يف  ليتمكنوا من �سمان  الدوليني  املراقبني 

العملية النتخابية.

أمير الكويت يقبل 
استقالة الحكومة ويكلفها 

بتصريف األعمال

العراق يدعو لمراقبة 
أممية لالنتخابات

جدة
الــعــتــيــبــي  عــــــوده  حمـــمـــد  مــــــروه  ــن  ــل ــع • ت
ـــة جـــمـــركـــيـــة لـــ�ـــســـيـــارة  ـــطـــاق عـــــن فـــــقـــــدان ب
ال�سا�سي  رقــم    300 اإي   – بنز  مر�سيد�س 
رقم    WDBEA30D0GA234309
البطاقة 041514-20 بتاريخ 1442/4/30هـ 
من  �ــســادرة   209853 اجلمركي  البيان  رقــم 
ي�سلمها  يــجــدهــا  مــن  فعلى  الــبــطــحــاء  جــمــرك 

مل�سدرها وله ال�سكر.
اإقامة  فقدان  عن  كول�سمانوف  ارمان  • يعلن 
كازخ�ستان  اجلن�سية  �سيخموفا  ماريا  زوجته 
من  �ـــســـادرة   2421145547 الإقـــامـــة  رقـــم 
يجدها  مــن  فعلى  بــجــدة  اخلــارجــيــة  وزارة 
للتنمية  الإ�سالمي  للبنك  او  مل�سدرها  ي�سلمها 

بجدة وله ال�سكر. 
بــاحــفــظ  حمـــمـــد  حــ�ــســن  حــ�ــســني  • يــعــلــن 
رقــم  اإقـــامـــة  يحمل  اجلن�سية  �ـــســـوداين  الــلــه 
قــيــادة  رخــ�ــســة  ــدان  ــق ف عــن   2472471719
من  فعلى  جــدة  مــن  ــادرة  �ــس بحرية  وا�ــســطــة 
على  التــ�ــســال  او  مل�سدرها  ي�سلمها  يجدها 

جوال رقم 0536058350 وله ال�سكر.  

ابها
باك�ستاين  اأحــمــد  عــمــر  افــتــخــار  يــعــلــن/   •
اجلــنــ�ــســيــة عــن فــقــدان جــــواز �ــســفــره بــرقــم/ 
على  باك�ستان  مــن  �ــســادر   MT1163192
من يجده ي�سلمه القن�سلية الباك�ستانية بجده 

وله ال�سكر.
• يعلن/ اخالق احمد حممد ر�سيد باك�ستاين 
ــفــره بــرقــم  اجلــنــ�ــســيــة عـــن فـــقـــدان جـــــواز �ــس
ي�سلمه  يــجــده  مــن  عــلــى   BK1162832   /

القن�سلية الباك�ستانية بجده وله ال�سكر.
غنوم  ال  عبدالرحمن  عبدالله  حممد  • يعلن/ 
جند  ور�سة  ايجار  عقد  فقدان  عن  ال�سهراين 
برقم  م�سيط  خمي�س  �سناعية  يف  ال�سيارات 
-1228 �سادرة من بلدية خمي�س م�سيط على 

من يجده ي�سلمه م�سدره وله ال�سكر.

جازان
م�سريف  عــبــده  حممد  علي  اأحــمــد  يعلن/   •
 2146280587 رقــم/  هوية  اجلن�سية  ميني 
 05176089 رقـــم/  �سفر  جـــواز  فــقــدان/  عــن 
جـــهـــة الإ�ــــــســــــدار جـــــدة تــــاريــــخ الإ�ــــســــدار 

اأن  عليه  يعرث  ممن  يرجى  2013/10/02م 
مركز  اأو  جـــوازات  اإدارة  اأقـــرب  اإىل  ي�سلمه 

�سرطة وله ال�سكر.
الــدائــر  مبحافظة  الــعــامــة  املحكمة  تعلن   •
احلدود  حر�س  خطاب  وردهــا  باأنه  مالك  بني 
وتـــاريـــخ   266386 رقــــم  جــــــازان  مبــنــطــقــة 
املواطن/  متلك  اإثبات  ب�ساأن  1442/5/13هـــ 
ماجد علي يحيى اليحيوي املالكي �سجل مدين 
)ال�سكنية(  ــه  لأر�ــس  )1085143186( رقــم 
حــدودهــا  والــتــي  زيـــــدان(  )اآل  يف  ــواقــعــة  ال

واأطوالها وم�ساحتها كالتايل:
يحدها من ال�سمال: جابر يحيى ح�سن املالكي 

وطول ال�سلع 9،6+5،0م.
ال�سلع  وطـــول  مــقــربة  اجلــنــوب:  مــن  يحدها 

10،5م+4،3م.
يحدها من ال�سرق: حممد يحيى �سلمان وطول 

ال�سلع 7،6م+ 9،4م+ 6،3م.
املالكي  يحيى  علي  نايف  الغرب:  من  يحدها 

وطول ال�سلع 12،7م+ 8،4م.
وم�ساحتها الإجمالية: )354م2(.

فمن له معار�سة يف ذلك فعليه تقدمي اإعرتا�سه 
تاريخه  من  �سهر  مدة  خالل  املحكمة  هذه  اإىل 

والله املوفق،،،
الــدائــر  مبحافظة  الــعــامــة  املحكمة  تعلن   •
احلدود  حر�س  خطاب  وردهــا  باأنه  مالك  بني 
وتـــاريـــخ   266446 رقــــم  جــــــازان  مبــنــطــقــة 
املواطن/  متلك  اإثبات  ب�ساأن  1442/5/13هـــ 
ماجد علي يحيى اليحيوي املالكي �سجل مدين 
)الــزراعــيــة(  لأر�ــســه   )1085143186( رقــم 
حــدودهــا  والــتــي  زيـــــدان(  )اآل  يف  ــواقــعــة  ال

واأطوالها وم�ساحتها كالتايل:
يحدها من ال�سمال: ح�سن يحيى فزعة وطول 

ال�سلع 17،1م+22،6م+ 35،5م+ 9،9م.
ــامل يــحــيــى ح�سن  ــس يــحــدهــا مـــن اجلـــنـــوب: �

الزيداين وطول ال�سلع 52،1م+ 14،0م.
يحدها من ال�سرق: �سامل يحيى ح�سن الزيداين 

وطول ال�سلع 4،6م+15،4م.
يحدها من الغرب: �سامل يحيى ح�سن الزيداين 

وطول ال�سلع 17،6م+ 3،9م.
وم�ساحتها الإجمالية: )780م2(.

فمن له معار�سة يف ذلك فعليه تقدمي اإعرتا�سه 
تاريخه  من  �سهر  مدة  خالل  املحكمة  هذه  اإىل 

والله املوفق،،،

االعالنات الفردية
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جدة- يا�سر بن يو�سف
تاريخية  بقيمة  ينبع  يف  الليل  �ــســوق  يحظى 
اأماكن  اهــم  اأحــد  ليكون  اأّهلته  كبرية،  وتراثية 
الزيارة يف حمافظة ينبع، التي اأدرجتها الهيئة 
ال�سعودية لل�سياحة �سمن اأكرث من 17 وجهة يف 
الهيئة  اأطلقته  الذي  ال�سعودية"  "�ستاء  مو�سم 

موؤخرا، وي�ستمر حتى نهاية مار�س املقبل.
اأقدم  من  ينبع"  بـ"تاريخية  الليل  �سوق  ويعد   
ميتد  اإذ  الأحــمــر،  البحر  �ساحل  على  الأ�ــســواق 
وجهة  كــان  اأن  منذ  ال�سنني،  مئات  اإىل  تاريخه 
اأفريقيا  من  القادمني  والتجار  للبحارة  رئي�سية 
ال�سلع  تــبــادل  لي�سهد  الــقــدمي،  ينبع  ميناء  اإىل 
م�ستلزمات  وتوفري  التجارية،  ال�سفقات  وعقد 
قبل  ليال  يق�سدونه  كــانــوا  الــذيــن  ال�سيادين، 
ا�سمه  لي�سبح  بالبحر،  رحالتهم  يف  انطالقهم 

فيما بعد بـ"�سوق الليل".
من  وجـــزًءا  ح�سارية  واجــهــة  ال�سوق  ويعترب 
ل  قد  مبنتجات  لتميزه  لينبع  الثقافية  الهوية 
اأو  ينبع  داخل  اأخرى، �سواء  اأ�سواق  تتوفر يف 

باملناطق املحيطة بها، مثل ال�سمك اجلاف والنب 
والرطب  والتمر  وامللوخية  واحلــنــاء  والهيل 

وغريها. و�سهد �سوق الليل بينبع يف ال�سنوات 
التي  التاأهيلية  امل�ساريع  من  العديد  الأخـــرية 

للحياة  اأخرى  مرة  واأعادته  رونقه،  اإليه  اأعادت 
بعد توقف قرابة ن�سف قرن، حيث عادت احلركة 
ترميمه  بعد  العريقة،  دكاكينه  يف  التجارية 
يف  وذلــك  الأ�سيلة،  الرتاثية  هويته  وا�ستعادة 
يعرف  ما  اأو  ال�سور،  حي  تاأهيل  اإعـــادة  اإطــار 
الرتاث  بعبق  تفوح  التي  التاريخية،  باملنطقة 
الينبعي، وتتزين مبانيها بطراز البناء التقليدي 
الوجهات  اأكــرث  من  املنطقة  لت�سبح  ال�ساحلي، 

جذبا لل�سياح من داخل ينبع وخارجها.
وتقدم الهيئة ال�سعودية لل�سياحة خالل مو�سم 
"�ستاء ال�سعودية" عددا من الباقات والتجارب 
من  اأكــرث  �سمن  وذلــك  ينبع،  لــزوار  ال�سياحية 
300 باقة وجتربة �سياحية تقوم على تقدميها 
اأكرث من 200 �سركة �سياحية يف اأنحاء اململكة، 
كما تقدم الهيئة عرب موقعها "روح ال�سعودية"، 
العديد  ت�سمل  والتي  بينبع،  اخلا�سة  الباقات 
من الوجهات والأن�سطة، مبا ينا�سب كل اأفراد 
مواطنني  مــن  املجتمع  فــئــات  وكــافــة  ــرة  ــس الأ�

ومقيمني.

سوق الليل.. واجهة ينبع 
الحضارية وملتقى البحارة

جدة.. سياحة التاريخ 
والنزهات البحرية 

جدة ــ  يا�سر بن يو�سف 
لل�سياحة  متكامل  �سبه  منــوذج  باأنها  جــدة  مدينة  تتميز 
ال�سعودية"  "�ستاء  مو�سم  يتيح  حيث  العائلية؛  املحلية 
�سعار   حتــت  لل�سياحة  ال�سعودية  الهيئة  اأطلقته  الـــذي 
املقبل،  مار�س  نهاية  حتى  وامل�ستمر   " حولك  "ال�ستاء 
للعائالت، ممار�سة الكثري من التجارب ال�سياحية الرائعة.

املمتعة والأ�سواق  ال�سياحية  املعامل  العديد من  ت�سم جدة 
التجارية املبهرة، ومتثل تلك املعامل فر�سًة للقيام بتجارب 
�سياحية ممتعة، اإ�سافة اإىل اأنها و�سيلة لال�ستمتاع الكامل 
الأذواق  لــكــل  منا�سبة  رائــعــة  وذكـــريـــات  مثالية  بعطلة 
الواجهة  من  ال�سم�س  غــروب  م�ساهدة  فمتعة  والأعــمــار. 
واحــدة  هي  املثال،  �سبيل  على  جــدة،  لكورني�س  البحرية 
من بني ع�سرات التجارب ال�سياحية التي ت�ستهوي الكثري 
الكورني�س  البحرية يف  الواجهة  فيما تتيح  العائالت،  من 
ممار�سة  اإىل  اإ�سافة   ، املختلفة  الألعاب  ممار�سة  لالأطفال 
ركــوب  اأو  ــنــوافــري،  وال الأ�ــســجــار  و�ــســط  امل�سي  ريــا�ــســة 
املخ�س�سة. كما حتتوي  امل�سارات  الهوائية يف  الدراجات 
مدينة جدة على الكثري من الأ�سواق واملجمعات التجارية 
ما بني الأ�سواق ال�سعبية التي ي�سل عمر بع�سها اإىل 200 
العديد  اإىل  اإ�سافة  البلد،  اأ�سواق منطقة  عام كما هي حال 
العالمات  اأكــرب  على  حتتوي  التي  التجارية  املــراكــز  مــن 
اأنها توفر كافة الأزياء الرجالية والن�سائية  التجارية، كما 
اأدوات  عــن  فــ�ــســاًل  الــ�ــســهــرية،  الــتــجــاريــة  الــعــالمــات  ذات 

التجميل والعطورات املتنوعة.
�سواء  الألعاب،  مراكز  من  بالع�سرات  جدة  مدينة  وتزخر 
املغلقة اأو املفتوحة، واملخ�س�سة للرتفيه العائلي املنا�سب 
ة  جلميع الفئات العمرية؛ حيث حتتوي على األعاب ترفيهَيّ
�سالة  بتجربة  القيام  ميكن  كما  وال�سغار،  للكبار  عة  متنِوّ

البولينج، وت�سلق اجلدار، والبلياردو.
ونظرًا اإىل تاريخ جدة الطويل كمركز مهم للتبادل التجاري 
والثقايف؛ فاإن مطاعمها تعك�س هذا الإرث؛ حيث متزج بني 
تناول  بتجربة  القيام  فــاإن  لذلك  والغرب؛  ال�سرق  نكهات 

الطعام فيها ي�سعرك مبذاق خا�س.

"جزيرة البريدي"..
الموقع األمثل لعطالت العائلة

ينبع  - البالد  
العطالت  لق�ساء  املف�سلة  املثالية  املواقع  من  ال�ساحلية،  الوجهات  ُتعد 
ال�سعودية  الهيئة  اأطلقته  ــذي  ال ال�سعودية  "�ستاء  مو�سم  يف  العائلية 
وا�سعة  م�ساحات  ما مينحهم  املا�سي، وهو  دي�سمرب  العا�سر  لل�سياحة يف 
لكت�ساف التجارب ال�سياحية، والراحة وال�ستجمام، خا�سة املرتبط منها 
ال�سريط  البحرية اخلالبة املمتدة على طول  املقامة على اجلزر  بالأن�سطة 
بال�سعب  املـُـزيــن  املميز  البحري  العمق  حيث  الأحــمــر،  للبحر  ال�ساحلي 

املرجانية امللونة.
ومن اجلزر البحرية البكر التي ين�سح املر�سدون وامل�سغلون ال�سياحيون 
الأ�سدقاء،  وجمموعات  للعوائل  بزيارتها  الأحمر  البحر  �سواطئ  على 
"ينبع"، التي متتد على م�ساحة 16  "جزيرة الربيدي" الواقعة يف مدينة 
األف مرت مربع، وتبعد عن مر�سى القوارب م�سافة 40 كيلومرتًا، ويتطلب 

الو�سول اإليها بالقارب نحو �ساعة.
واأ�سبحت"جزيرة الربيدي" مق�سًدا �سياحًيا لال�ستجمام بالن�سبة للعوائل 
وجمموعات الأ�سدقاء، بل تزايدت وترية الن�ساط ال�سياحي مع بدء مو�سم 
"�ستاء ال�سعودية" الذي ي�ستمر حتى نهاية مار�س املقبل، كما اأنها اأ�سحت 
مكوًنا رئي�سًيا يف عرو�س الباقات ال�سياحية املتوافرة على موقع وتطبيق 

." ال�سعودية  "روح 
وتعد "اجلزيرة " وجهة بحرية مرجانية �ساحرة، تعرف بطبيعتها اخلالبة 
نرى  براقة  نافذة  وكاأنها  الكري�ستالية،  ال�سافية  ومياهها  البكر  و�ساطئها 
من خاللها العامل البحري املده�س الذي ميثل حلم كل غوا�س يف اأن ي�سرب 
اأعماق مياه تلك الطبيعة، وهي بب�ساطة الوجهة ال�ساحلية الأمثل لعطالت 

ال�سرقي  الطرف  يف  املرجانية  الربيدي  جزيرة  تقع  ال�سياحية".  العائلة 
و�سرق  ينبع  �سرم  غرب  �سمال  ال�سرقي  ال�ساحل  يف  متعمق  خور  ملدخل 
راأ�س الربيدي، وهي من اأجمل جزر ينبع الباعثة على ال�ستجمام بني رمال 
�ساطئها البي�ساء ومياهها النقية، وهي مبثابة مكان مثايل ملن يريد جتربة 

الغط�س اأو الغو�س من الهواة واملحرتفني على حد �سواء.
وميكن  تقريًبا،  نهار  ن�سف  اجلــزيــرة  هــذه  يف  الوقت  ق�ساء  وي�ستغرق 
مثل:  ال�سياحية،  البحرية  والتجارب  الأن�سطة  من  عدد  ممار�سة  لل�سياح 
اأو ترتيب رحلة  "التخييم" و"ال�سباحة" و"الغط�س"، و"�سيد الأ�سماك"، 
غو�س ب�سحبة مدربني معتمدين ي�ستك�سفون معك اأعماق اجلزيرة و�سعبها 
املرجانية. وباإمكان العائلة اأو جمموعات الأ�سدقاء التمتع بتجربة الطبخ 

التقليدي الذي ي�ستهر به اأهايل ينبع يف ظل اأجواء بحرية خالبة.
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في الجولة 16 من دوري األولى
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الحزم يواجه البكيرية.. والكوكب يستضيف الطائي
حائل- خالد احلامد

�سلمان  بن  حممد  الأمــر  دوري  من  الـــ16  اجلولة  مناف�سات  الثالثاء  اليوم  تنطلق 
للدرجة الأوىل؛ باإقامة 6 مواجهات قوية ومتكافئة. فعلى ملعبه، ي�ست�سيف البكرية 
الأخر  ماقبل  املركز  يف  ياأتي  فالبكرية  املتفاوتة  الطموحات  لقاء  يف  احلزم  نظره 

بع�سر نقاط، يف املقابل، يت�سدر احلزم بـ 40 نقطة.
ويواجه هجر �ساحب املركز اخلام�س بر�سيد 24 نقطة، جنران التا�سع بـ 20 نقطة. 
ويالقي العدالة الرابع بـ 24 نقطة نظره عرعر باملركز 18 بـ 12 نقطة. وي�سهد ملعب 
اأقوى املواجهات،  �ساحب الأر�س  ال�سعلة باخلرج، لقاء الكوكب و�سيفه الطائي يف 
ياأتي عا�سرا بـ 20 نقطة ، يف املقابل ال�سعلة ياأتي باملركز ال�سابع بـ 24 نقطة. ويلتقي 
ال�ساحل الـ 13 بـ 18 نقطة، يواجه �سيفه ال�سعلة الـ16 بـ 14 نقطة. وي�ستقبل جدة الـ14 

بـ15 نقطة نظره الدرعية الثامن بـ 23 نقطة. 



رياضة
11 11الثالثاء 6 جمادى الآخرة 1442هـ املوافق 19 يناير2021م ال�سنة 90 العدد 23239

األهلي في الصدارة!!
خالد الطياري

ال�سباب  الهالل، والو�سيف  النقطي مابني املت�سدر  الفارق  تقل�ص 
اإىل نقطة واحدة، وثالث نقاط مع الأهلي الثالث.

يبدو اأننا على موعد مع دوري خمتلف، عنوانه �سباق ال�سرعة ما 
بني الأندية املتناف�سة على لقب دوري كاأ�ص الأمري حممد بن �سلمان 
للمحرتفني، ومن ي�ستغل تعرث الآخر يف نهاية ال�سباق �سيكون هو 

البطل املتوج.
�سهدت اجلولة 13 اأقوى مواجهات الدوري بلقاء الأهلي والهالل، 
اجلــولت  عــن  خمتلف  ب�سكل  الأهــــالوي  الفريق  فيه  ظهر  الـــذي 
ال�سابقة، وكاأد اأن يظفر بنقاط املباراة؛ لو اأح�سن لعبوه ا�ستغالل 

الفر�ص، ومنها �سربة اجلزاء املهدرة من ال�سومة.
واأنهم  يقدمونه  ما  لديهم  اأن  على  الأهلي  لعبو  فيها  برهن  ليلة 
مناف�سيهم  ملقارعة  يوؤهلهم  مــا  الفنية  الإمكانيات  مــن  ميتلكون 
الفني  امل�ستوى  الكبري يف  �ساهد الختالف  الكل  والتغلب عليهم. 
اأمام  الرائع،  الفني  والأداء  والقاد�سية،  التعاون  مباراتي  بني  ما 
املعيوف  احلار�ص  حالف  الــذي  التوفيق  ولــول  الهالل؛  املت�سدر 

خلرج املت�سدر مهزوًما.
امل�سكلة التي يعرفها كل من يتابع الفريق الأهالوي هو عدم الثبات 
الدوري  على  املناف�سة  الفرق  اأمــام  فتجده  واحــد،  ورمت  اأداء  على 

يتاألق ويبدع، واأمام فرق الو�سط اأو املوؤخرة يخ�سر بكل �سهولة.
لهذه  ال�سحرية  الو�سفة  اإيــجــاد  على  موؤمنة  اإدارة  عملت  ما  اإذا 
يف  �سعبا  ورقــمــا  متــامــا  خمتلفا  �سيكون  الــفــريــق  فـــاإن  ــة،  احلــال

اجلولت القادمة من الدوري.
الفريق عانى �سابقا من الأخطاء الإدارية والفنية، التي و�سعته يف 
اإطار من التذبذب يف امل�ستوى الفني وعندما يكون هنالك ا�ستقرار 
اإداري وفني �سيظهر الفريق يف اأوج عطائه الفني واأبهى �سورة 
ما  الأول يف احلوكمة،  املركز  الأهلي على  النادي  اإن ح�سول  له. 
هو اإل موؤ�سر على ح�سن عمل اإدارة موؤمنة واأنها ت�سري يف طريقها 
ال�سحيح، وبرغم العقبات التي تواجهها، وهو ما يب�سر باأن هذه 
الإدارة قادرة على امل�سي قدما بالنادي مع مرور الوقت بعد اأخذ 

فر�ستها كاملة وتنفيذ روؤيتها وا�سرتاتيجيتها الإدارية واملالية.
وكما يقال" اأن ت�سل متاأخرا خري من األ ت�سل اأبدا" فعلى اأن�سار 
احلالية  املــرحــلــة  وفــهــم  خلفها  والـــوقـــوف  الإدارة  دعـــم  ــادي  ــن ال

ومتطلباتها.

 @khalidtayyari

في افتتاح الجولة الـ 14 من دوري المحترفين

األهلي يستقبل أبها.. واالتحاد في ضيافة العين
جدة – هالل �سلمان

الـ  اجلولة  الثالثاء  اليوم  تنطلق 
الأمـــري حممد  كــاأ�ــص  مــن دوري   14
بن �سلمان للمحرتفني بـ 5 مباريات، 
نــظــريه  الـــرائـــد  ي�ست�سيف  حــيــث 
الـ 3:40 ع�سرا، ويحل  التفاق يف 
 4 الـــ  يف  العني  على  �سيفا  الحتــاد 
نظريه  القاد�سية  ويــواجــه  ع�سرا، 
الفتح يف الـ 5:50 م�ساء، وي�ستقبل 
الـــ  يف  الفي�سلي  نــظــريه  الــ�ــســبــاب 
اأبها  مناف�سه  والأهلي  م�ساء،   6:10

يف الـ 8:10 م�ساء.
الأهلي vs اأبها

نقطة   23 بـــ  الثالث  الأهــلــي  يخو�ص 
 20 بـ  ال�ساد�ص  اأبها  اأمــام  �سعبا  اختبارا 
بعد  الأهــلــي  هــدف  �سيكون  الفوز  نقطة. 
اجلولة  يف  قدمه  الــذي  الكبري  امل�ستوى 
يعي�ص  اأبها  لكن  املت�سدر،  اأمــام  املا�سية 
انت�سارات   3 خاللها  حقق  رائــعــة  فــرتة 
و�سيكون  الحتــاد،  اأمــام  اآخرها  متتالية 

مناف�سا عنيدا.
العني vs الحتاد

نقطة   21 بـ  اخلام�ص  الحتــاد  ي�سعى 
اأمـــام  الأخــــرية  خــ�ــســارتــه  تعوي�ص  اإىل 
اأبها، والتي و�سعت حًدا ل�سل�سلة من 11 
ينزل  عندما  ــك  وذل هــزميــة،  دون  مــبــاراة 
يف �سيافة العني قبل الأخري بـ 10 نقاط، 
على  رابعة  خ�سارة  جتنب  اإىل  ال�ساعي 

التوايل.
ال�صباب vs الفي�صلي

نقطة  بــــ 25  الـــثـــاين  الــ�ــســبــاب  يــدخــل 
ال�سدارة،  احتالل  على  وعينه  اللقاء  هذا 

فيما  بنقطتني،  الــهــالل  على  متقدما  �سيجعله  فالفوز 
ياأمل الفي�سلي املرتاجع للمركز الـ 12 بـ 14 نقطة باأن 
اأمــام  التعادل  و�سع  اأن  بعد  التعايف  مرحلة  يوا�سل 

القاد�سية حدا ل�سل�سلة من 4 هزائم متتالية.

القاد�صية vs الفتح
التا�سع  القاد�سية  جتمع  �سرقاوية  قمة 

نقطة.   17 بـ   11 الـ  الفتح  مع  نقطة   18 بـ 
تـــقـــارب املــ�ــســتــوى بـــني الــفــريــقــني ينبئ 
اأ�سحاب  خاللها  من  يريد  مثرية  مبباراة 
الأر�ص ا�ستعادة النت�سارات بعد التعادل 

�سقوط  �سهدت  التي  املا�سية  اجلولة  يف 
الفتح على يد التعاون.

الرائد vs التفاق
ي�سعى الرائد املرتاجع للمركز الـ 14 بر�سيد 
13 نقطة، اإىل اأول فوز له منذ 8 جولت مل يذق 
فيها طعم النت�سار، لكن مهمته لن تكون �سهلة 
اإىل  ال�ساعي  نقطة   18 بـ  الثامن  التــفــاق  اأمــام 
التقدم اأكرث يف �سلم الرتتيب وتعوي�ص التعادل 

الأخري مع الباطن.

قوة الدفاع وضعف الهجوم.. 

معضلة كاريلي للمنافسة
جدة - حممد بن نافع 

ليزال املدرب الحتادي فابيو كاريلي ي�سعى 
دوري  بطولة  على  املناف�سة  لو�سفة  للو�سول 
للمحرتفني، بعد  �سلمان  الأمري حممد بن  كاأ�ص 
اأن خا�ص الفريق )13( مواجهة حتى الآن جمع 
يف  اخلام�ص  املركز  حمتال  نقطة   )21( خاللها 
تعادلت  و)6(  انت�سارات   )5( بـ  الرتتيب  �سلم 
اأقــوى  ثالث  فريقه  دفــاع  ويعترب  وخ�سارتني، 

الـــدوري؛ حيث مل يلج مرماه  دفــاع يف 
يــعــاين  بــيــنــمــا  هـــدفـــًا،   )11( ــوى  �ــس
هجوميًا، حيث مل يحرز �سوى )15( 
هدفًا، ويحل يف املركز احلادي ع�سر 
من حيث القوة الهجومية مت�ساويًا 

مع ثالثة اأندية بذات الر�سيد وهو 
يف  الفريق  معاناة  مايعني 

ب�سكل  املــقــدمــة  خـــط 
كــــبــــري؛ حــــيــــث مل 

اأي  يف  يـــنـــجـــح 
مــــــــبــــــــاراة مـــن 
تــ�ــســجــيــل اأكـــرث 

النقاط،  من  الكثري  يخ�سر  ماجعله  هدفني،  من 
الرتتيب  �سلم  يف  ب�سعوده  كفيلة  كانت  التي 
اإ�سكالية  اإغفال  ولميكن  الآن،  عليه  ماهو  عن 
ــاراة  ــب هــبــوط مــ�ــســتــوى الــفــريــق يف �ــســوط امل
ا�ستقبلتها  الــتــي  الأهـــــداف  فجميع  الـــثـــاين، 
الثاين  ال�سوط  يف  كــانــت  الحتــاديــة  ال�سباك 
 ( من  كل  ــام  اأم ثمينة  لنقاط  خ�سارته  مايعني 
 – الفي�سلي   – الــتــعــاون   – –الفتح  التــفــاق 
ال�سباب  - الهالل( وهي املواجهات التي مل 
ينجح الفريق خاللها يف املحافظة على 
اخلــروج  ل�سمان  تعزيزه؛  اأو  تقدمه 
ـــثـــالث. وبـــالـــتـــايل، فـــاإن  بــالــنــقــاط ال
حل  باإيجاد  مطالب  الربازيلي  املدرب 
جذري لالإ�سكالية الهجومية يف فريقه، 
ـــة تــثــبــيــت اأقــــدامــــه يف  وحمـــاول
 ، بالبطولة  املناف�سة  دائــرة 
امليزة  هــذه  يفقد  اأن  قبل 
املقبلة،  ــاءات  ــق ــل ال يف 
ــدور  ال اأو�ــســك  اأن  بعد 

الأول على النهاية. 

ديشامبو: أتطلع لمواجهة حامل لقب بطولة 
السعودية الدولية للجولف

جدة- خالد مر�ساح
 اأّكـــــــد جنــــم ريـــا�ـــســـة اجلـــولـــف 
ملعب  طول  اأن  دي�سامبو،  براي�سون 
"رويال  الــريــفــي  ــف  اجلــول ــــادي  ون
غرينز" مينحه ميزة يتفوق فيها على 
الأول عامليًا دا�سنت  امل�سنف  مناف�سه 
الفوز  حتقيق  له  ويتيح  جون�سون، 
ال�سعودية  بطولة  مناف�سات  خــالل 
ال�سهر  تقام  التي  للجولف،  الدولية 

املقبل.
ويتاأهب حامل لقب بطولة اأمريكا 
ي�ستهر  الــذي   ،2020 لعام  املفتوحة 
لأبعد  وبتحقيقه  القوية  ب�سرباته 
�سربة يف تاريخ البطولة، للمناف�سة 
مل  الـــذي  اململكة،  بطولة  لقب  على 
يح�سل عليه خالل م�ساركته يف عام 
2019 رغم ت�سجيله لنقاط يف حدود 

ال�ستينات خالل اأربع جولت.
حــامــل  حــيــنــهــا  عــلــيــه  تـــفـــوق  اإذ 
 2020 لعام  املحرتفني  بطولة  لقب 

ــنت  دا�ــس عـــاملـــيـــًا  الأول  ــنــف  واملــ�ــس
جانب  اإىل  يــعــود  الـــذي  جون�سون، 
الأ�سماء  اأملــع  مــن  ونخبة  دي�سامبو 
ال�سهر  للم�ساركة  اجلولف  عــامل  يف 
الثالثة  ال�سنوية  الفعالية  يف  املقبل 
اجلولة  مناف�سات  ت�ست�سيف  التي 

الأوروبية.
اإىل  يــتــوجــه  ديــ�ــســامــبــو  اأن  غــري 
اململكة هذه املرة بحلة جديدة متامًا، 
بعد ال�ستعدادات الهائلة التي حققها 
والريا�سي  البدين  ال�سعيدين  على 
�سربة  لأبــعــد  ت�سجيله  بعد  خا�سًة 
عــالوًة  املحرتفني،  بزمالئه  مقارنًة 
عــلــى الــلــقــب الــــذي حــ�ــســده بــفــوزه 
ببطولة اأمريكا املفتوحة يف �سبتمرب 

املا�سي.
البالغ  اجلـــولـــف،  جنــم  ويــعــتــقــد 
مـــن الــعــمــر 27 عـــامـــًا، بــــاأن هــذيــن 
حا�سمًا  دورًا  يلعبان  قــد  العاملني 
البطولة  يف  الأول  املركز  منحه  يف 

وتعليقًا  اأ�سبوعني.  بعد  تقام  التي 
دي�سامبو:  قال  املو�سوع،  هذا  على 
بالأف�سلية  اأمتــتــع  بــاأنــنــي  "اأعتقد 
ينا�سب  لأنه  امللعب؛  اأر�ص هذا  على 
جدًا  �سعيد  واأنــا  القوية،  ال�سربات 
"اأنهيت  واأ�ــســاف:  الفر�سة".  بهذه 
على  بح�سويل  املا�سية  م�ساركتي 
املــركــز الــ�ــســاد�ــص. واأحــمــل ذكــريــات 
وحفره  اجلــولــف  ملعب  عــن  رائــعــة 
ــرائــعــة على  املــمــيــزة، واإطــاللــتــه ال
ــفــرد بها  ــت ــبــحــر الأحـــمـــر الـــتـــي ي ال
اإليه".  الــعــودة  اأتــرقــب  وجتعلني 
الــقــدرة  "لكن  دي�سامبو:  ــح  واأو�ــس
املــدى  بعيدة  �سربات  حتقيق  على 
بع�ص  عــلــى  الأفــ�ــســلــيــة  �سيمنحني 
احلـــفـــر الـــتـــي تــتــطــلــب 5 �ــســربــات 
ب�سكل  �سينا�سبني  هــذا  اأن  واأعتقد 
اأف�سل مقارنًة بباقي املالعب". لكن، 
دا�سنت جون�سون، زميله يف الفريق 
الذي �ساركا فيه ببطولة كاأ�ص رايدر 

الأول  املــركــز  يف  جـــاء   2018 عـــام 
ريا�سة  ــدارة  �ــس يف  مــوقــعــه  وعـــزز 

اجلولف.
�ستجمع  الـــتـــي  املـــواجـــهـــة  ــكــن  ل
الــنــجــمــني الــ�ــســهــر املــقــبــل تــزيــد من 
يوا�سل  الـــذي  ديــ�ــســامــبــو،  حما�سة 
ليرتبع  فيها  ي�سعى  الــتــي  م�سريته 
على عر�ص اجلولف يومًا ما. وتابع 

اأول  امل�سنف  وجود  "اإن  دي�سامبو: 
عامليًا يزيد من اإ�سراري على الفوز. 
البطولة  يف  للقائه  متحم�ص  ـــا  واأن
وهزميته. متكنت من هزميته عندما 
ملعب  على  اثنتني  اأو  بنقطة  �سبقته 
من  �ساأمتكن  اأنني  �سك  ول  كاباول، 
من  متكنت  اإذا  ــدارة  ــ�ــس ال احــتــالل 

موا�سلة انت�ساراتي".

الشباب يسعى للصدارة أمام الفيصلي
صراع شرقاوي.. والرائد يواجه االتفاق
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ألف شاب يتقدمون لاللتحاق بـ"نخبة الخريجين"
اأملج - �سعود اجلهني

حترك ال�سباب ال�سعودي جتاه التوظيف يف خمتلف املجالت 
للم�ساهمة يف ر�ؤية 2030، اإذ ا�ستقبلت ال�سركات العامة طلبات 
ال�سباب حديثو  األف طلب تقدم بها  عمل كثيفة من �سمنها 23 
اأطلقته  الذي  اخلريجني"،  "نخبة  بربنامج  لاللتحاق  التخرج 

�سركة البحر الأحمر للتطوير يف ن�سخته الثانية.
التخرج  حديثي  ال�سباب  طلبات  تلقت  اإنها  ال�سركة  �قالت 

اإلكرت�نًيا خالل الفرتة من 10 اإىل 16 يناير اجلاري، مبينة اأنه 
�سيتم تقييم جميع الطلبات لنتقاء املر�سحني الأن�سب للخ�سوع 
لالختبارات �املقابالت ال�سخ�سية؛ لختيار 30 �سابًا لاللتحاق 

بالربنامج الذي �سيبداأ يف مار�س املقبل.
�بينت اأن الربنامج التدريبي �سينتهي بالتوظيف يف جمالت 
�ال�ستثمار،  �املالية  امل�ساريع،  �اإدارة  املوؤ�س�سي،  الأداء 
اإىل البيئة �ال�ستدامة،  �احلوكمة �اإدارة املخاطر، بالإ�سافة 

البيئي،  �الأمـــن  �ال�سالمة  �ال�سحة  �التطوير،  �التعليم 
اأن  مو�سحة  التطوير،  �اإدارة  �التوريد،  امل�سرتيات  �اإدارة 
تدريبية  �د�رات  الوظيفي،  التد�ير  على  �سريكز  الربنامج 
اإىل  جنبًا  العمل  خالل  من  ال�سباب  مهارات  ل�سقل  متخ�س�سة 
تقييم  �سيتم  اأنه  اإىل  لفتة  �د�ليني،  حمليني  خرباء  مع  جنب 
املر�سحني ب�سكل د�ري ل�سمان �سري تدريبهم على الوجه الأمثل 

يف الإدارات املرتبطة بتخ�س�ساتهم.

تدريب مهني للطالبات 
في مجال التجميل

الريا�ض - البالد
�سمنها  من  للطالبات،  تدريبية  برامج  اجلامعات  من  عدد  ا�ستحدثت 
يف  امل�ستمر  �التعليم  املجتمع  خــدمــة  عــمــادة  اأطلقته  الـــذي  الــربنــامــج 
جامعة الأمرية نورة بنت عبدالرحمن، لتدريب الطالبات مهنيا يف جمال 
�خدمات  منتجات  قطاع  يف  عاملية  �سركة  مع  بال�سراكة  �ذلك  التجميل، 
خبريات  لي�سبحن  الربنامج  عرب  الطالبات  اجلامعة،  �توؤهل  التجميل. 
جتميل، �متكينهن يف املجال املهني، �دعمهن يف اإن�ساء �تطوير امل�ساريع 
م�سريتهن  ر�سم  اإعادة  فر�سة  �منحهن  �املتو�سطة،  ال�سغرية  التجارية 
املهنية �ا�ستلهام الفر�س من خالل التعليم �التدريب. �يت�سمن الربنامج 
الذي ي�ستمر الت�سجيل فيه حتى الأ�سبوع املقبل، ثماين �حدات تدريبية 
امليداين ملدة  اأ�سهر، �التدريب  �ساملة، ب�سيغة منهجية منظمة ملدة �ستة 
�التعليم  املجتمع  خدمة  عميدة  �قالت  املحلية.  ال�سالونات  يف  �سهر 
امل�ستمر الدكتورة لطيفة بنت حمد اآل فريان، اإنه انطالقًا من د�ر العمادة 
ا�ستحداث  العمل، عملت على  املراأة �زيادة م�ساهمتها يف �سوق  لتمكني 
امل�ستقبل،  لوظائف  الالزمة  املهارات  املتدربات  اك�ساب  بهدف  الربنامج 

�رفع ن�سبة م�ساركة املراأة يف �سوق العمل من 22% اإىل %30.

إحالة دافعي وافد بمجرى 
مائي للنيابة

السماح بالثوب الملون في 
بطاقة الهوية

شاعرة سعودية تحصل 
على جائزة "الشابي"

اإلفراط في تناول فيتامين 
"د" يؤدي للتسمم

الريا�ض - البالد
�سرقة  يف  تورطا  مواطنني  الريا�س  يف  الأمنية  اجلهات  اأ�قفت 
كافة  بحقهما  �اتخذت  الريا�س،  مدينة  اأحياء  من  بعدد  مركبات 

الإجراءات الأ�لية النظامية �اإحالتهما اإىل النيابة العامة.  
خالد  الرائد  الريا�س  منطقة  ل�سرطة  الإعــالمــي  املتحدث  �قــال 
بذات  اجلرائم  من  عدٍد  بارتكاب  تورطا  املواطنني  اإن  الكريدي�س، 
�ا�ستخدامها  مركبات  ب�سرقة  متثلت  الإجرامي،  �ال�سلوك  النمط 
يف ارتكاب جرائم ك�سر زجاج املركبات املتوقفة ��سرقة ما بداخلها 
من مقتنيات �سخ�سية �مبالغ مالية. �يف ال�سياق ذاته، اأكد الرائد 
الكريدي�س، اأنه بالإ�سارة اإىل ما مت تدا�له عن قيام اأحد الأ�سخا�س 
الربية،  املواقع  باأحد  مائي  جمرى  يف  بدفعه  �افــٍد  على  بالتعدي 
التوا�سل  من�سات  اإحــدى  يف  ح�سابه  عرب  �ن�سره  ذلــك  �توثيق 
الجتماعي، فقد اأ�سفرت املتابعة الأمنية عن حتديد هوية املتورطني 
�هما مواطنان، جرى اإيقافهما �اتخذت بحقهما الإجراءات الأ�لية 

النظامية كافة، �اإحالتهما اإىل النيابة العامة.

الريا�ض - البالد
الت�سوير  ميكن  اأنه  املدنية،  لالأحوال  الداخلية  �زارة  �كالة  اأكدت 
ل  اأنــه  اإىل  م�سرية  الوطنية،  الهوية  بطاقة  اأجــل  من  امللون  بالثوب 
من  الت�سوير  يتم  اأنــه  م�سيفة  الأبي�س،  بالثوب  الت�سوير  ي�سرتط 
اأنه مبجرد الإبالغ  جديد يف املكتب عند جتديد البطاقة. �لفتت اإىل 
عن فقدان البطاقة، يتم اإلغا�ؤها �ل يتعامل بها، مطالبة يف هذه احلالة 

الإ�سراع بعمل طلب �ثيقة بدل فاقد ل�ستخراج هوية اأخرى �سارية.

تون�ض - البالد
ح�سلت ال�ساعرة ال�سعودية م�ساعل عبدالله، على جائزة اأبو القا�سم 
ال�سابي لل�سعر "فئة ال�سباب" ملو�سم 2020، بتحقيقها املركز الأ�ل بعد 

مناف�سة مع العديد من ال�سعراء �ال�ساعرات من كافة الد�ل العربية.
اإطــالق  عقب  �سنويا،  ال�سابي  القا�سم  اأبــو  ال�ساعر  م�سابقة  �تقام 
ا�سمه عليها تكرميا له يف العام 1984، �ت�سرف عليها �زارة ال�سوؤ�ن 

الثقافية، بينما متنح �سنويا للق�سة اأ� ال�سعر اأ� امل�سرح اأ� الر�اية.
الأ�ل  ديوانها  اإعــداد  من  موؤخرا  عبدالله،  م�ساعل  ال�ساعرة  �انتهت 

الذي حمل عنوان "خارج الوقت"، الذي �سريى النور قريبا.

الريا�ض - البالد
طب  يف  ممثلة  الــطــبــيــة،  �ــســعــود  املــلــك  مــديــنــة  قطعت 
ُيعد  بها،  املو�سى  من  اأكــر  جرعات  تنا�ل  بــاأن  الأ�سرة، 
خطرًا يوؤدي اإىل ارتفاع م�ستوى الفيتامني يف الدم ب�سكل 
اأي�سًا  ة فيتامني )د( �املعر�فة  َيّ �ُسِمّ اإىل  مفرط، �بالتايل 
حمتملة  لكنها  نادرة  حالة  �هي  )د(،  فيتامني  فرط  با�سم 
اجلرعات  تنا�ل  ب�سبب  العادة  يف  �حتــدث  اخلــطــورة، 
الكبرية �لي�س ب�سبب التعرُّ�س لأ�سعة ال�سم�س اأ� ب�سبب 
الأ�سرة  طب  يف  �س  املتخ�سّ �اأ��ــســح  الغذائي.  النظام 
ت�سّمم  اأعــرا�ــس  اأن  الــُعــمــري؛  نــايــف  الــدكــتــور  باملدينة 
�ت�سمل  الــدم،  يف  الكال�سيوم  فرط  اآثــار  من  )د(  فيتامني 
بع�س الأعرا�س الع�سبية، مثل النفعالت �التهيج، �يف 
احلالت ال�سديدة انخفا�س م�ستوى الوعي �الإغماء، كما 
ت�سمل بع�س اأعرا�س اجلهاز اله�سمي، مثل: اآلم البطن 
�سعف  اأي�سًا  �ت�سّبب  �الإمــ�ــســاك،  �التقيوؤ  �الغثيان 
التبول  مثل  الكلى  يف  �م�سكالت  العظام  �اآلم  اجل�سم 
املتكّرر، �تكّون ح�سوات الكال�سيوم يف الكليتني، �ميكن 
انتظام  عــدم  لت�سّبب  اأكــرب  ب�سكل  تتفاقم  اأن  لــالأعــرا�ــس 
د�لية  �حــدة  األــف   60 تنا�ل  اأن  مبينا  القلب،  �سربات 

َيّة. )IU( يوميًا من فيتامني )د( لعدة اأ�سهر ي�سبب ال�ُسِمّ

23

وتظهر  الأطفال،  التنزه  مناطق  من  عدد  يف  احلايل  ال�ستاء  خالل  تنفذ  التي  املختلفة  الفعاليات  جتذب 
طفلتان �سعيدتان بالر�سم على الوجه يف ركن خ�س�ض لهذا الغر�ض باأحد املتنزهات يف املنطقة ال�سرقية، اإىل 

جانب فعاليات اأخرى نظمت لأجل الرتفيه على ال�سغار. )الدمام: حمود الزهراين(

فعاليات 
للصغار

كفيفة تبدع في التقاط الصور الفوتوغرافية
جدة - البالد

براعة  كفيفة،  �سعودية  م�سورة  اأظــهــرت 
الفوتوغرافية  ال�سور  التقاط  يف 

كل  اأدهــ�ــس  مــا  عالية،  بــجــودة 
ــلــقــطــات الــتــي  مـــن �ــســاهــد ال

�سورتها.
�قــالــت اأجمـــاد املــطــريي، 
اإنها بداأت الت�سوير منذ 5 
عمر  يف  �حتديدا  �سنوات 
الـ12 عاما، قبل اأن حت�سل 
لحـــــرتاف  د�رات  عـــلـــى 

اإىل  مـــ�ـــســـريًة  املـــهـــنـــة، 
حاليا  تناف�س  اأنها 

املــــ�ــــســــوريــــن 
الآخرين.

من  لها  �جهت  �سلبية  جملة  اأن  اإىل  �لفتت 
الت�سوير.  لحــرتاف  جتتهد  جعلتها  �سخ�س 
كيف  كفيفة  اأنــت  اأحدهم:  "�ساألني  �اأ�سافت 
العملي  الــرد  فف�سلت  ؟  م�سورة  تكونيني 
يف  حمرتفة  اأ�سبحت  اأن  اإىل  بالجتهاد 

الت�سوير الفوتوغرايف.
نعمة  عــن  عو�سها  الله  اأن  �اأكـــدت 
�الإدراك  بـــالـــبـــ�ـــســـرية  الـــبـــ�ـــســـر 
درجة  اأن  اإىل  لفتة  �الإح�سا�س، 
ـــل مــن 1،  ــار لــديــهــا اأق الإبــ�ــس
ال�سور  تلتقط  لكنها 
�جتـــري لــهــا بعد 
التعديل  ذلـــك 
الـــالزم عرب 
الــــربامــــج 

زهرة تجمّل مداخل "الصرار"

الدمام - البالد
لتجميل  جهودها  ال�سرقية،  املنطقة  اأمانة  تبذل 
املدخل  عند  زهــرة   1500 زرعــت  اإذ  املــدن،  مداخل 
الــ�ــســمــايل �املــدخــل اجلــنــوبــي مبــديــنــة الــ�ــســرار، 
مقاعد  ت�سمل  مظلة   15 تركيب  باأعمال  قامت  بينما 
اخلــ�ــســراء  امل�سطحات  يف  �طـــــا�لت،  للجلو�س 
�اإعادة  اإ�سالح  اأعمال  �نفذت  باملدينة،  �احلدائق 
امل�سطحات  من  �املتهالكة  التالفة  الأجـــزاء  تاأهيل 

اخلــ�ــســراء �احلـــدائـــق بــطــريــق املــلــك عــبــدالــلــه بن 
ال�سناعية  �املخلفات  الأتربة  ــة  �اإزال عبدالعزيز، 

البالغة 88 طنًا اأ�سبوعيًا.
اإىل  الأمــانــة  خطة  �سمن  الأعــمــال  هــذه  ــاأتــي  �ت
حتــ�ــســني مــداخــل الــطــرق �الــــــــدّ�ارات، �اأنــ�ــســنــة 
احل�سري  امل�سهد  �حت�سني  احلياة،  �جــودة  املــدن 
�معاجلة الت�سوهات الب�سرية، يف مدن �حمافظات 

املنطقة.

1500

احلديثة.
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